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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
 
 

Skupštini akcionara Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d., Beograd  
 

 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva Centralni registar, depo i kliring hartija od 
vrednosti a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2016. 
godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o 
tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i 
napomene uz finansijske izveštaje.  

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje  

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 
Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i za one 
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže 
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

Odgovornost revizora 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo 
izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i 
da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji 
ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim 
u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu 

rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne 
radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito 
prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim 
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe 
uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena 
izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg 
revizijskog mišljenja. 
 
 
/nastavlja se/ 
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/nastavak/ 
 

Mišljenje  

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, 
finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove 
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 
 
 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 
 
 
Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i 
prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik 
RS broj 62/2013). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa 
finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na 
procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa 
godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled 
ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu 
bile predmet revizije. Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o 
poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu 
koja se završila na dan 31. decembar 2016. godine.  
 
 
Beograd, 10. mart 2017. godine 

Ključni revizorski partner 
 
 

Miroslav M. Milojević 
 
 



BILANS STANJA 
Na dan 31. decembar 2016. godlne 
(U hlljadama dlnara) 

Pozldje 

UPISANI A NEUPlAtfNI KAPITAl 

STAlNA IMOVINA 

NEMATERIJAl.NA IMOVINA 
Ulaganja u rartOJ 
~lje, patentt, licence, robne I usluble marke, sottver I ostala prava 
Gudvll 
Ostala nernatertjalna tmovlna 
Nernatertjalna lmovlna u prlprernl 
Avansl za nematerljalnu lmovlnu 

NEI<RETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
Zemijl~e 
Graelevlnskl objektl 
Postrojenja I oprerna 
Investtclone nekretnlne 
Ostale nekretnlne, postrojenja I oprerna 
Nekretnlne, postrojenja I oprema u prlpreml 
Ulaganja na tucflm nekretnlnama, postrojenjlma 1 oprernl 
Avansl za nekretnlne, postroJenja I opremu 

BIOLO~KA SREDS1VA 
~ume 1 vl~l~nJI zasadl 
Osnovno st3do 
Blolo~ sredstva u prlprernl 
Avansl za blo~ka sredstva 

DUGOROCNI FINANSUSKI PLASMANI 
lJl6Ca u kapltalu zavlsnlh pravnlh Ilea 
\Ja!~ u kapltlllu prldrufenlh pravnlh Ilea I zajednk!klm poduhvatima 
\Ja!~ u kapltalu ostallh pravnlh Ilea I dnuge hartlje od vrednostl raspolo!ive za prodaju 
OugorOCnl plasrnanl matlb11m I zavlsnlm pravnlm lldma 
OugorOCnl plasrnanl ostallm povezanlm pravnlm lldma 
OugorOCnl plasrnanl u zerniJI 
OugorOCnl plasmanl u lnostranstvu 
Harttje od vrednostt koje se drfe do dospeQI 
OstaO duQorOCnl tlnansijsld plasrnanl 

OUGOROCNA POTRAtlvANJA 
Potrallvanja od mat161og I zavisnlh pravnlh Ilea 
Potrallvanja od ostalih povezanlh Ilea 
Potrafl\lanja po osnovu prodaje na robnl kredlt 
Potrall\lanje za prodaju po ugovorima o finansijskom llzingu 
Potrallvanja po osnovu jemstva 
Spoma 1 sumnjl\la potraltvanja 
Ostala dugor-OCna potraftvanja 

ODLO~NA PORESKA SREOS1VA 

OBRTNA IMOVINA 

ZALIHE 
Materljal, rezervnl delovl, alat I sltan lnventar 
Nedov~na prolzvodnja I nedov~ne usluge 
Gotovl prolzvodl 
Roba 
Stalna sredstva namenjena prodaJI 
Placenl avansl za zallhe I usluge 

POTRA!IVANJA PO OSNOVU PROOAJE 
Kupcl u zemijl • matima 1 zavlsna pravna Ilea 
Kupcl u lnostranstvu • matlb1a I zavlsna pravna Ilea 
Kupcl u zemljl • ostala povezana pravna Ilea 
Kupcl u lnostranstvu • ostata povezana pravna Ilea 
Kupcl u zemljl 
Kupcl u lnostranstvu 
Ostata potraltvanja po osnovu prodaje 

POTRA!IvANJA 12 SPEOFICNIH POSLOVA 

DRUGA POTRA!IvANJA 

FINANSI.lSKA SREOSTVA KOJA SE VREONUJU PO FER VREONOSTI KROZ BILANS USPEHA 

KRAll(OROCNI FINANSUSKI PLASMANI 
KratkorOCnl kredltl l plasrnanl • matlc!na I zav1sna pravna Ilea 
Kra~l kredltl I plasrnant • ostala povezana pravna Uca 
Kra~l kredltl I zajmovl u zerniJI 
KratXorOCnl kn!dltl I zaJmovt u lnostranstvu 
Ostali kra~l ftnansljskl pta.smanl 

GOTOVINSKI EKVIVAlENTI I GOTOVlNA 

POREZ NA OOOATU VREDNOST 

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 

UKUPNA AKTIVA • POSLOVNA IMOVINA 

VANBILANSNA /IXTIVA 

Centralnl reglstar, depo I ldlrfng hartija od vrednostl • Beograd 

Napomena* 31.12.2016. 31.12.2015. 01.01.2015. 
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BILANS STANJA 
Na dan 31. decembar 2016. godlne 
(U hlljadama dlnara) 

PozJcije 

KAPrTAl 

OSNOVNI KAPrTAl 
Ala:ljsld kapttal 
Udell dMtilva s ogran~ ~ 
Ulozl 
Ddavnl kapttal 
Or\J~M!nl kapltill 
zadru!nl udell 
EmlsiOna premlja 
Ostilll osnovnl kapltal 

UPISANI A NEUPLACENI KAPrTAL 

OTKUPLJENE SOPSTVENE AKClJE 

REZERVE 

REVALORIZAOONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZAOJE NEMATERDALNE IMOVINE I NPO 

NEREALI2. 00810 PO OSNOVU HOV I OR. KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA 

NEREALIZ. GUBICI PO OSNOVU HOV I OR. KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA 

NERASPOREDENI DOBrTAK 
Nerasporedenl dobltak r~nljlh gOdlna 
Nerasporedenl dobltak teku¢e godlne 

UCESCE BEZ PRAVA KONTROLE 

GUBrTAK 
Gubltak ranljlh godlna 
Gubltak teku¢e godlne 

DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE 

DUGOR0CNA REZERVISANJA 
Reze'vlsanja z:a ~ko'<e u garantnom roku 
Reze'vlsanja z:a ~ obnavtjanja prlrOdnlh bogatstava 
RezerviSanja z:a ~ restl\lkturirclnja 
Reze'vlsanja z:a naknade I druge benefldJe z.aposlenlh 
Reze'vlsanja z:a ~ sudsklh sporova 
Ostilla dugorob\a rezertiSanja 

DUGOROCNE 06AVEZE 
Obaveze koje se mogu koovet1oYatl u kapttal 
Obaveze prema rnatlbllm I zavlsnlm pravnlm lidrna 
Obaveze prema ostzlllm povezanlm pravnlm lidma 
Obaveze po emltovanlm hartljarna Od vrednostl u periOdu duiem Od godinu dana 
DugOrOCnl kredltl l z:ajmovl u zemUI 
DugorOCrll kredltll z:ajmovl u lnostranstvu 
Obaveze po osnovu nnansljskog llzlnga 
Ostale dugoro¢ne obaveze 

ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 

KRATKOROCNE OBAVEZE 

KRATKOROCNE ANANSUSKE OBAVEZE 
KratkorOCnl kredltl Od matlm lh I z:avlsnlh pravnlh Ilea 
Kratkoroml kredltl Od ostallh povez:anlh pravnlh Ilea 
Kratkoi'OCnl kredltll z:ll)movl u zemijl 
Kral:korOCnl kredltll z:ajmovl u lnostranstvu 
Obaveze po osnovu stalnlh sredstava 1 sredstava obustavljenog poslovanja namenjenlh prOdajl 
Ostale kral:korOCne fll'l~nsljske obaveze 

PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUClJE 

OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
Oobavlja~ - ma~na I zavlsna pravna Ilea u zemljl 
Dobavl~- rna~ I z:avlsna pravna Ilea u lnostranstvu 
Doba'/ljOCl - ostala povezana pravna Ilea u zemljl 
Dobav~ - ostala povezana pravna Ilea u lnostranstvu 
DobaviJOCj u zemljl 
DobaviJOCj u lnostranstvu 
Ostille obaveze lz poslovanja 

OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE 

OBAVEZE PO OSHOVU POREZA NA OOOATU VREONOST 

OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, OOPRINOSE I DRUGE DAZBINE 

PASIVNA VREMENSAA RAZGRANICENJA 

GUBrTAK IZNAD VISINE KAPrTAlA 

UKUPNA PASfi/A 

VANBILANSNA PASTVA 

Centralnl reglstar, depo I kllrlng hartlja od vrednostl - Beograd 

Napome~• 31.12.2016 . 
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*Rednl broj u Napomenarna uz flnansUske lzveStaje gde je lzv~no detaUnUe obelodan)Jvanje prlkazanog lznosa 

Ovl nnanSljskllzv6tajl Odobrenl su z:a objavUivanje dana 24.02.2017. I potplsanl su od strane zakonskog z:astupnlka Centralnl ~lstar, depo I klirlng hartlja Od vrednostl - Beograd. 



BILANS USPEHA 
U perlodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godlne 
(U hiljadama dlnara) 

Pozlcije 

PR!HOOI IZ REOOVNOG POSlOVANJA 

POSLOVNI PRJHOOI 

PRJHOOI 00 PROOAJE ROBE 
Pnhodl od prodaje robe matl~nlm lzavisnlm pravnlm llclma na domatem tnl~ 
Pnhodl od prodaje robe matltnlm lzavisnlm pravnlm llclma na lnostranom trf~u 
Prlhodl od prodaje robe ostalim povezanlm pravnlm lidma na domaeem trfl~u 
Prlhodl od prodaje robe ostalim povezanim pravnlm licima na lnostranom trti~ 
Prlhodl od prodaje robe na domatem trti~ 
Pr1hodl od prodaje robe na lnostranom trf~u 

PRJHODI 00 PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 
Prihodi od prodaje prolzvoda I usluga matl~nlm I zavlsnlm pravnlm lk:lma na domatem trfl~ 
Prihodi od prodaje prolzvoda I usluga mati~nlm I zavisnim pravnlm liclma na lnostranom trfl~u 
Prihodl od prodaje proizvoda I usluga ostalim povezanlm pravnim licima na domatem tni~u 
Prthodl od prodaje proizvoda I usluga ostalim povezanim pravnim lidma na inostranom trti~ 
Prlhodl od prodaje proizvoda I usluga na domatem trfl~u 
Prlhodl od prodaje gotovlh prolzvoda I usluga na lnostranom tr!i~u 

PRJHODI 00 PREM!JA, SUBVENOJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL. 

ORUGJ POSLOVNI PRIHODI 

RASHODIIZ REOOVNOG POSLOVANJA 

POSLOVNI RASHODI 
Nabavna vrednost prodate robe 
Prlhodl od aktlvlranja utlnaka I robe 
Povetanje vrednostl zallha nedov~nlh lgotovlh prolzvoda I nedov~nlh usluga 
Smanjenje vrednostf zallha nedov~nlh lgotovlh prolzvoda I nedov~nih usluga 
T~i materijala 
T~l gonva I energlje 
Tro~vl zarada, naknada zarada I ostallll~l raslhodl 
Tro~kovl prolzvoclnlh usluga 
Tro~vl amortizaclje 
Tro~kovl dug~lh rezervlsanja 
Nematerijalnl tro~ko\11 

POSLOVNI 006IT AK 

POSLOVNI GU8IT AK 

FINANS!JSKJ PRIHOOI 

FINANS!JSKJ PRJHOOI 00 POVEZANIH UCA I OSTALJ FINANSIJSKI PRJHOOI 
FlnanSijSI<l prlhodl od maU~Ih I zavlsnih pravnlh Ilea 
Flnansljskl prlhodl od ostalih povezanlh pravnlh Ilea 
Prlhodl od ~ u doOitku pridrufenih pravnlh Ilea I zajednltkih pocluhvata 
Ostali flnansljSkl prihodl 

PRIHOOI 00 KAMATA (00 TRECIH UCA) 

POZITIVNE KVRSNE RAZUKE I POZITIVNI EFEKT! VALUTNE KLAUZULE (PREMA TRECIM UCIMA) 

FINANSIJSKI RASHODI 

FINANSIJSKI RASHODIIZ OONOSA SA POVEZANIM PRAVNIM UCIMA I OSTAU FINAN51JSKJ RASHODI 
Anansljski rashodl lz odnosa sa matltnim I zavisnlm pravrlim llclma 
Anansljski rashodl il odnosa sa ostalim povezanlm pravnim licima 
Rashodl od u~a u gubitku prldrufenlh pravnih Ilea I zajedni6<ih poduhvata 
Ostall ftnanSIJski rashodl 

RASHOOI KAMATA (PREMA TRECIM UOMA) 

NEGATIVNE KURSNE RAZUKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TRECJM UCJMA) 

DOBITAK IZ FINANSIRANJA 

GUBITAK IZ FINANSJRANJA 

PRIHODI 00 USKLAOIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ B.V. 

RASHODI OD USKLAOIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE JSKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ B.U. 

OSTALJ PRIHODI 

OSTALJ RASHOOI 

D08ITAK IZ REOOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 

GIJBJTAK IZ REOOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 

NETO DOBJTAK POSL. KOJE SE OBUSTAVUA, EFEKTI PROMENE RAC. POUTIKE I ISP. GRESAKA IZ RANIJJH PERJOOA 

NETO GUBITAK POSL. KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAC. POUTIKE liSP. GRESAKA IZ RANJJIH PERJOOA 

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 

POREZ NA 006!TAK 
Poreski raslhod perioda 
Odlofenl poreski rashodi perloda 
Odlofenl poreSkl prlhodl perloda 
Isplaeena lltm primanja poSiodavcu 

NETO 0061T AK 

NETO GUBIT AK 

NETO 0061TAK KOJl PRJPADA MANJINSKIM ULAGAOMA 

NETO 006ITAK KOJI PRJPADA VECINSKOM VLASNIKU 

NETO GUBITAK KOJI PRJPADA MANJINSKIM ULAGAOMA 

NETO GUBITAK KOll PRJPADA VEONSKOM VLASNIKU 

ZARADA PO AKOJI 
Osnovna zarada po akdji 
Umanjena (razvodnjena) zarada po akdjl 

Centralnl reglstar, depo I lcllrlng hartlja od vrednostl· Beograd 
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*Redni broj u Napomenama uz finansijske lzve~aje gde je lz~no deta~nlje obelodanjivanje prlkazanog lznosa 



IZVESTAl 0 OSTALOM REZULTATU 
U perlodu od 01. ,lanuanl do 31. decembra 2016. godlne 
(U hllj<lclama dlnarll) 

Pozldje 

NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA 

NETO DOe!TAK 

NETO GVBIT AK 

OSTAU SVEOBUHVATNI DOe!TAK IU GUe!TAK 

STAVKE KOJE NECE em REKLASIAKOVANE U BILANSU USPEHA U BUDUCIM PERIODIMA 

Promene revalotlzac~e nematerljalne lmovlne, nekretnlna, postrojenja 1 opreme 
Povetanje revalotlzadonlh rezervl 
Smanjenje revalorlzaclonlh rezervl 

Aktuarskl doblcl Ill gublcl po osnovu planova definiSanlh primanja 
Oobld 
Gublcl 

Ooblcl Ill gublcl po osnovu uleganja u vlasn~ke lnstrumente kapltala 
Ooblcl 
Gublcl 

Doblcl Ill gublcl po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobltku Ill gubitku pridrutenlh drufulva 
Doblcl 
Gublcl 

STAVKE KOJE NAKNADNO MOGU em REKLASIFIKOVANE U etLANSU USPEHA U BUDUCIM PERIODIMA 

Ooblcllll gublcl po osnovu preraruna flnansljsklh ~Ja lnostranog poslovanja 
Ooblcl 
Gubld 

Ooblcllll gubld od lnstrumenatll zMtlte neto ulaQanja u lnostrano poslovanje 
Ooblcl 
Gubld 

Doblclll gubld po osnovu lnstrumenata zaWte rlzka (hed!lnga) novt.anog toka 
Doblcl 
Gubld 

Doblcl Ill gublcl po osnovu ha~a od vrednostl raspoiotlvlh za prodaju 
Doblcl 
Gubicl 

OSTAU BRUTO SVEOBUHVATNI DOeiTAK 

OSTAU BRUTO SVEOBUHVATNI GVBITAK 

POREZ NA OSTAU SVEOeUHVATNI DOBITAK IU GUBITAK PERIODA 

NETO OSTAU SVEOeUHVATNI DOe!TAK 

NETO OSTAU SVEOBUHVATNI GUeiTAK 

UKUPAN NETO SVEOeUHVATNI REZULTAT PERIODA 

UKUPAN NETO SVEOeUHVATNI DOeiTAK 

UKUPAN NETO SVEOeUHVATNI GUBITAK 

UKUPAN NETO SVEOeUHVATNI DOBITAK Ill GUBITAK 
Prlplsan veelnsklm vlasnldma kapltala 
Prlplsan vlasnldma kojl nemaju kontrolu 

Cenlrlllnl reglstar, depo I kllring hartija od vrednostl - Beograd 

Napornena* 2016. 2015. 

42.151 63.604 

1.950 

1.950 

1.950 

44.101 63.604 

*Rednl broj u Napomenama uz finansijske lzvefulje gde je lzv~o detaljnlje obelodanjlvanje prikazanog 1znosa 

1 



IZVESTAJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE 
U pef10du od 01. januara do 31. dec:embra 2016. Qodlne 
(U hlljadama dlnara) 

Pozlcije 

TOKOVI GOTOVINE IZ POSlOVNIH AKTIVNOSTI 
PriiM gotovlne lz posloYnih aktlvnOStl 
Prodaja I prlmljeni evansl 
Prlmljene kamate lz poslovnlh akttvnostl 
Ostall prlllvllz redoYnOQ poslovenja 
OdiM gotovlne 1z poslovnlh aktlvnosti 
Isplate dobavlja(:lma 1 dati avansl 
Zarade, naknade Zl!rllda I ostallli011 rashodl 
Plarene kamate 
Porez na dobltak 
OdiiVI po osnovu ostallh javnlh prlhoda 
Neto priiiV gotovlne lz poslovnlh aktlvnostl 
Neto odllv gotovlne lz poslovnlh aktlvnostl 

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 
Prlllvl gotovlne lz aktlvnostl lnvestlranja 
Prodaja akdja I udela (neto prlllvl) 
Prodaja nemater1jalne lmovlne, nekretnlna, postrojenja, opreme I blolclklh sredstava 
Ostall flnans~skl plasmanl (neto priiiVI) 
Prlmijene kamate lz aktlvnostl lnvestlranja 
Primijene dlvldende 
Odllvl gotovlne 1z aktlvnostl lnvestlranja 
Kupovllla akcija I udela (neto odllvl) 
Kupovlna nematerijalne lmovlne, nekretnlna, postrojenja, opreme I blo!OOkih sredstava 
Ostall flnansijskl plasmanl (neto odiiVI) 
Neto priiiV gotovtne lz akttvnostllnvestlranja 
Neto odllv gotovlne 1z llkttvnostl lnvestlranja 

TOKOVI GOTOVINE lZ AKTIVNOSTI ANANSIRANJA 
PriiM gotovlne 1z akt!vnostl tnanslranja 
Uvetanje OSilOVIlOQ kapilllla 
Ougon:)Oll kredltl (neto prillvl) 
Krat:korOCI'II kredltl (neto priiiVI) 
Ostale dugoiOOle obaveze 
Ostale krat:korOCne obaveze 
Odllvl gotovlne 1z aktiVnostl tnanslranja 
Otkup sopstvenlh akclja I udela 
Ougon:)Olll kredltl (odllvl) 
Kratkorol!nl kredltl (odiiVI) 
Ostale ooaveze (odiiVI) 
Flnansljsklllzlng 
IsplaCene dtvldende 
Neto prlllv gotovlne lz akttvnostl flnanslranja 
Neto odllv gotovlne lz aktlvnostl flnanslranja 

SVEGA NETO PRJLIVI GOTOVINE 

SVEGA NETO OOUVI GOTOVINE 

NETO PRJLIV GOTOVINE 

NETO OOLIV GOTOVINE 

GOTOVINA NA PO~ETKU OBRAruNSKOG PERIODA 

POZlTIVNE KURSNE RAZUKE PO OSNOVU PRERAruNA GOTOVINE 

NEGATIVNE KURSNE RAZUKE PO OSNOVU PRERAruNA GOTOVINE 

GOTOVINA NA KRAJU OBRAruNSKOG PERIODA 

Centralnl reglstar, depo I kllring hartija od vrednostl - Beograd 

Napomena* 2016. 2015. 

51.928 151.292 

D D 
DO 

31.802 19.943 

183.695 201.830 

212.687 294.661 

28.992 92.831 

114.945 207.802 

9 6 

10 32 

85.952 114.945 

•Rednl broj u Napomenama uz flnansljske lzv~taje gde je lzv~o detaijnlje obelodanjlvanje pr1k.azanog lznosa 



(U hiljadama dinara)

OPIS Napomena*

Osnovni 

kapital

Upisani 

neuplaćeni 

kapital Rezerve Gubitak

Otkupljene 

sopstvene 

akcije

Nerasp. 

dobitak

Reval. 

rezerve

Aktuarski 

dobici ili 

gubici

Dobici ili 

gubici po 

osnovu 

ulaganja u 

vlasničke 

instrumente 

kapitala

Dobici ili 

gubici po 

osnovu udela 

u ostalom 

dobitku ili 

gubitku 

pridruženih 

društava

Dobici ili 

gubici po 

osnovu 

inostranog 

poslovanja i 

preračuna 

finansijskih 

izveštaja

Dobici ili 

gubici po 

osnovu 

hedžinga 

novčanog 

toka

Dobici ili 

gubici po 

osnovu HOV 

raspoloživih 

za prodaju

Ukupan 

kapital

Gubitak iznad 

kapitala

Početno stanje na dan: 01.01.2015. godine  

Dugovni saldo računa               
Potražni saldo računa  190.178  37.647   45.786        

 
Ispravka materijalno značajnih grešaka i 

promena računovodstvenih politika
 

 
Ispravke na dugovnoj strani računa               
Ispravke na potražnoj strani računa               

 
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2015. 

godine
 

 
Korigovani dugovni saldo računa               
Korigovani potražni saldo računa  190.178  37.647   45.786        

 
Promene u prethodnoj godini  

 
Promet na dugovnoj strani računa       21.937        
Promet na potražnoj strani računa    1.994   63.604        

 

Stanje na kraju prethodne godine 31.12.2015.  

 
Dugovni saldo računa               
Potražni saldo računa  190.178  39.641   87.453        

 
Ispravka materijalno značajnih grešaka i 

promena računovodstvenih politika
 

 
Ispravke na dugovnoj strani računa               
Ispravke na potražnoj strani računa               

 
Korigovano početno stanje tekuće godine na 

dan 01.01.2016.
 

 
Korigovani dugovni saldo računa               
Korigovani potražni saldo računa  190.178  39.641   87.453        

 
Promene u tekućoj godini  

 
Promet na dugovnoj strani računa       34.982        
Promet na potražnoj strani računa    3.180   42.151 1.950       

 
Stanje na kraju tekuće godine 31.12.2016.  

 
Dugovni saldo računa               
Potražni saldo računa  190.178  42.821   94.622 1.950       

 

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti - Beograd

317.272

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
U periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine

*Redni broj u Napomenama uz finansijske izveštaje gde je izvršeno detaljnije obelodanjivanje prikazanog iznosa

Komponente kapitala Komponente ostalog rezultata

  

317.272

 

329.571

273.611

 

273.611

 



  

 
 
 

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И КЛИРИНГ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д., БЕОГРАД 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

      31. децембра 2016. године 



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 31.12.2016.године 

 

 

 

 

 

 

БИЛАНС УСПЕХА 

У периоду од  1. јануара до 31. децембра 2016. године 

(У хиљадама динара) 

 

 Напомена  31. децембар   31. децембар  

   2016.  2015. 

ПРИХОДИ       

Приходи по основу провизија                                                                                                  

Приходи по основу чланарина 

Приходи од камата   

Позитивне курсне разлике                                  

Остали приходи                                                                              

3.11, 16 

17 

18 

19 

    157.093 

           12.840 

           7.440 

                  9 

                - 

           

             177.382 

                        186.575   

                  13.500 

                 10.490 

                        6 

                       - 

                

                210.571 

 

РАСХОДИ 

   

Трошкови материјала 20                (1.385) (959)  

Трошкови горива и енергије 20              (2.476)  (3.271)  

Трошкови зарада, накнада зарада и остали 

 лични расходи 

 

21 

  

            (67.677) 

  

                   (69.211) 

Трошкови амортизације  3.2, 4.2           (12.585)    (19.328) 

Трошкови дугорочних резервисања 3.6,14             (2.354) (0) 

Трошкови производних услуга                   (23.140)  (26.823) 

Нематеријални трошкови             (18.011)  (15.976) 

Расходи камата                   (55)  (48) 

Негативне курсне разлике 19                   (10)  (32) 

              127.693                  135.648            

 

Расходи од усклађивања вредности остале 

имовине која се исказује по фер вредности 

Остали приходи 

Остали расходи 

Добитак по основу исправке грешака из 

ранијих периода  

 

 

3.3, 4.3  

  

                 0 

                       

                    937  

                  20 

                        5 

  

 

                      907 

 

                       0        

                       40 

                        2 

                                     

ДОБИТАК ПРЕ  ОПОРЕЗИВАЊА 23                 50.611               73.978            

Порески расход периода 

Одложени порески приходи - расходи 

периода 

3.8, 15a 

3.9, 13 

                                          (8.514) 

                 54 

                (11.320) 

                     946 

  (8.460)  (10.374) 

     

НЕТО ДОБИТ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ                                          

 

  _______42.151  ___              63.604 

      

      

 

 



 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 31.12.2016.године 

 

 

БИЛАНС СТАЊА 

На дан 31. децембра 2016. године 

(У хиљадама динара) 

 

    31. децембар   31. децембар  

 Напомена   2016.    2015.  

АКТИВА       

Стална имовина       

Нематеријална улагања 3.1, 5  10.688  13.200 

Опрема 3.1, 6  36.662  42.949 

   47.350  56.149 

Обртна имовина       

Залихе      

Потраживања  3.3, 7  18.660  23.828 

Потраживања за више плаћен порез        

Краткорочно орочена динарска 

средства 9 

                 2.718    

         

         180.000  

                  - 

 

           130.000 

Готовина и готовински еквиваленти  3.4, 8  85.952  114.945 

Порез на додату вредност и активна 

временска разграничења 

10  786 

 

688 

   288.116  269.461  

Укупна актива    335.466  325.610 

Ванбилансна актива 3.14, 11  421.684  726.270 

 

Капитал  

 

12 

  

 

 

Основни капитал 12a  165.870  165.870 

Остали капитал 12b  24.308  24.308 

Резерве 

Ревалоризационе резерве  

 42.821 

             1.950  

39.641 

- 

Нераспоређена добит   94.622  87.453 

Губитак   -  - 

   329.571  317.272 

Дугорочна резервисања 3.6, 14  2.354   

Дугорочне обавезе      

Одложене пореске обавезе 3.9, 13  1.477      1.531 

Краткорочне обавезе  3.3, 14     

Примљени аванси, депозити и кауције   218   

Обавезе из пословања     1.195  923 

Обавезе по основу пореза на добит 15b  -  4.640 

Обавезе по основу пореза на додату 

вредност                      

 

651  709 

Остале краткорочне обавезе   -  535 

  
 2.064 

 
6.807 

 

Укупна пасива    335.466    325.610 

Ванбилансна пасива                                    3.14,11                          421.684                     726.270 

 

 



 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 31.12.2016.године 

 

 

 

ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ  

У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2016. гoдинe 

(У хиљадама динара) 

 
 Акцијски 

капитал 

  Остали 

капитал 

  

Резерве 

 Нераспоређ. 

добит 

    Ревал.  

резерве 

_______ 

 

Укупно 

Корекција почетног стања       

Стање, 1. јануара 2015. 

године                                    165.870 24.308 37.647 45.786 

 

- 273.611 

Добит текуће године       

Расподела добити: 

 - покриће губитка ранијих 

година                                                             - - - - - - 

  - повећање акцијског 

капитала                              - - - - - - 

  - исплата дивиденде  

   акционару                  - - - (19.943) - 19.943 

 - пренос на резерве                                                                      1.994  (1.994)   - 

Добит текуће године       63.604   63.604 

  

 

 

 

 

  

  

Стање 31. децембра 2015. 

године 165.870 24.308 39.641 87.453 - 317.272 

 

Корекција почетног стања 

     

 

 

Стање, 1. јануара 2016. 

године     165.870      24.308       39.641 87.453 1.950 317.272 

Расподела добити: 

  - покриће губитка ранијих         

година                                                  

     

-                       

 

 

 

 

       - 

  - повећање акцијског 

капитала - - - -  - 

  - исплата дивиденде 

акционару - - - (31.802)  31.802 

  - пренос на резерве                          - - 3.180   (3.180)  - 

      

Добит текуће године    42.151  42.151 

       

Стање 31. децембра 2016. 

године 165.870 24.308 42.821 94.622 1.950 329.571 



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 31.12.2016.године 

 

 

 

 

 

ИЗВEШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2016. гoдинe 

(У хиљадама динара) 
 

  31.децембар  31. децембар 

 2016.   2015.  

Токови готовине из пoслoвних активнoсти 183.695 

 

201.830 

Прoдаја и примљeни аванси 164.330 177.833 

Примљене камате из пословних активности  7.347  10.497 

Остали приливи из редовног пословања       12.018       13.500 

Исплатe дoбављачима и дати аванси (45.254) (47.392) 

Зарадe, накнадe зарада и oстали лични расхoди (67.719) (69.211) 

Плаћене камате (55) (48) 

Порез на добитак (15.871) (6.679) 

Плаћања пo oснoву осталих јавних прихода               (58)               (96) 

   

Нeтo прилив гoтoвинe из пoслoвних активнoсти 54.738 78.404 

Нeтo одлив гoтoвинe из пoслoвних активнoсти                          

Токови готовине из активнoсти инвeстирања   

Примљене камате из пословних активности   

Куповина нематеријалних улагања   

Куповина некретнина, постројења и опреме  (1.928)  (21.292) 

Прилив по основу продаје нематеријалних улагања   

Прилив по основу продаје некретнина, постројења и опреме 

Остали финансијски пласмани 

 

      (50.000) 

 

      (130.000) 

   

Нeтo одлив гoтoвинe из активнoсти инвeстирања (51.928) (151.292) 

   

Токови готовине из активнoсти финансирања   

Исплаћене дивиденде (31.802) (19.943) 

   

Нeтo одливи гoтoвинe из активнoсти финансирања (31.802) (19.943) 

   

Нeтo прилив гoтoвинe                                                                                                                                                         

Нето одлив готовине                                                                                      

          - 

         (28.992) 

          - 

         (92.831) 

Гoтoвина на пoчeтку године 114.945 207.802 

Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине          9          6 

Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине       (10)       (32) 

   

Гoтoвина на крају године       85.952       114.945 

 

Напомене на наредним странама  

 чине саставни део ових финансијских извештаја. 

 

Ови финансијски извештаји су прихваћени и одобрени од стране Управног Одбора Централног 

регистра на седници одржаној   24.02.2017. године. 

Одобрено од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д. Београд: 

 

др Ана Јовановић 

Директор 

 Љиљана Кнежевић 

Директор финансијског и општег сектора



 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 31.12.2016.године 

 

 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ  

  

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д., Београд (у даљем тексту 

“Централни регистар”) основан је решењем Трговинског суда у Београду бр. Фи 13518-

03 од 10. децембра 2003. године, а на основу Закона о тржишту хартија од вредности и 

других финансијских инструмената. Сагласно одредбама Закона о привредним 

друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 125-2004), Централни регистар је уписан у регистар 

привредних субјеката Агенције за привредне регистре под бројем БД 152/2005, 24. 

јануара 2005. године.    

 

У складу са Законом о тржишту капитала и Статутом, Централни регистар обавља 

следеће послове: 

 1) вођење регистра финансијских инструмената; 

 2) вођење евиденције о финансијским инструментима на рачунима издавалаца; 

 3) вођење и евиденција рачуна чланова Централног регистра и њихових клијената; 

 4) упис права трећих лица на финансијским инструментима; 

 5) чување електронске евиденције о финансијским инструментима и чување 

 материјализованих    хартија од вредности; 

 6) вођење новчаних рачуна чланова Централног регистра, укључујући послове у вези са 

 плаћањем и другим приносима на финансијске инструменте; 

7) укњижавање власништва над материјализованим хартијама од вредности у 

дематеријализованој форми; 

 8) клиринг и салдирање на основу закључених трансакција са финансијским 

 инструментима и утврђивање стања обавеза и потраживања чланова Централног 

 регистра и њихових клијената након измирења међусобних обавеза и потраживања; 

 9) пренос финансијских инструмената на рачуне чланова Централног регистра; 

 10) утврђивање и додела једнообразног идентификационог броја финансијских 

 инструмената; 

 11) вођење шифарника врста финансијских инструмената; 

 12) послове у вези са корпоративним радњама издавалаца финансијских инструмената; 

 13) послове депоновања акција у вези са преузимањем акционарских друштава; 

 14) обрачунавање пореза на пренос финансијских инструмената, у складу са законом; 

 15) учествовање у међународним организацијама које се баве пословима регистрације, 

 клиринга и салдирања, као и сарадња са тим организацијама; 

 16) друге послове у вези са финансијским инструментима, укључујући активности чије је 

 обављање неопходно ради вршења послова из његове делатности. 

 

До оснивања Централног регистра, све послове у вези са регистрацијом, депоновањем, 

клирингом и салдирањем хартија од вредности је обављала Народна банка Србије. У 

складу са чланом 260. тада важећег Закона о тржишту хартија од вредности и других 

финансијских инструмената (који је важио до дана почетка примене Закона о тржишту 

хартија од вредности и других финансијских инструмената објављеног у Службеном 

гласнику РС бр. 47/2006), даном оснивања Централног регистра, Централни регистар 

преузима сву документацију која се односи на поменуте послове са хартијама од 

вредности, опрему и информациони систем Народне банке Србије, као и запослене у 

Народној банци Србије који су ове послове обављали до дана оснивања Централног 

регистра. 
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Чланом 215. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011) дефинисано је 

да је Централни регистар правно лице које се организује и послује као акционарско 

друштво у коме удeo држaвнoг кaпитaлa нe мoжe бити мaњи oд 51%.  

   

Чланом 217. наведеног Закона прописано је да се средства за рад Централног регистра   

обезбеђују из накнада за обављање послова прописаних чланом 216. у складу са 

Правилником о тарифи Централног регистра, на који је сагласност дала Комисија за 

 хартије од вредности.  

 

Као што се види из наведеног, као акционарско друштво Централни регистар своје 

пословне књиге води по Контном плану за привредна друштва, задруге и предузетнике и 

у складу са Контним планом Централног регистра 10 бр. 2-9/13-4 од 25.12.2015. године и 

10 бр. 2-9/22-4 од 29.12.2016.године, а годишњи Финансијски извештај доставља 

Агенцији за привредне регистре.  
 

Матични број Централног регистра је: 17518968. 

Порески идентификациони број – ПИБ Централног регистра је: 103154145. 

Седиште Централног регистра је у Београду, Трг Николе Пашића број 5. 

 

На дан 31. децембра 2016. године Централни регистар има 32 запослена. 

 

Сагласно препоруци Државне ревизорске институције број 400-540/2015-07 од 

29.10.2015. године и Одлуци о разврставању коју је донела Скупштина акционара 

Централног регистра 10 бр. 1-4/8-3 од 24.11.2015. године, Централни регистар је 

разврстан као велико правно лице. 

  

 При изради Финансијског извештаја на дан 31.12.2016. године, директор Централног 

регистра је Ана Јовановић. 

 

 На дан разматрања Финансијског извештаја за 2016. годину Управни одбор Централног 

регистра чине: 

 

Име и презиме 

 

Позиција 

  

Милан Лучић Председник Управног одбора 

Александар Ковачевић 

Љиљана Ковачевић 

Заменик председника Управног одбора 

Члан Управног одбора 

Светлана Марушић Члан Управног одбора  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

2.1. Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја 

 

На основу члана 25. Став 1. Закона о рачуноводству (“Службени гласник РС” бр. 62/13), 

прописана је обавеза правних лица и предузетника у Републици Србији да састављају 

финансијске извештаје на дан 31.12. текуће године. Сви обвезници састављају 

финансијске извештаје у којима приказују финансијски положај на дан 31. децембар и 

пословне промене у периоду од 1. јануара до 31. децембра извештајне године. Чланом 

21. Закона о рачуноводству прописано је да за признавање, вредновање, презентацију и 

обелодањивање позиција у финансијским извештајима велика правна лица примењују 

МСФИ у пуном обиму.  

Прeмa Зaкoну o рaчунoвoдству, Meђунaрoдни стaндaрди финaнсиjскoг извeштaвaњa су: 

Кoнцeптуaлни oквир зa финaнсиjскo извeштaвaњe (дaљe: Oквир), Meђунaрoдни 

рaчунoвoдствeни стaндaрди (дaљe: IAS), oднoснo Meђунaрoдни стaндaрди финaнсиjскoг 

извeштaвaњa (дaљe: IFRS) и сa њимa пoвeзaнa тумaчeњa издaтa oд Кoмитeтa зa тумaчeњe 

рaчунoвoдствeних стaндaрдa (дaљe: IFRIC), нaкнaднe измeнe тих стaндaрдa и сa њимa 

пoвeзaнa тумaчeњa, oдoбрeнa oд Oдбoрa зa мeђунaрoднe рaчунoвoдствeнe стaндaрдe 

(дaљe: IASB), чиjи je прeвoд утврдилo и oбjaвилo министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe 

финaнсиja. Рeшeњeм o утврђивaњу прeвoдa Кoнцeптуaлнoг oквирa зa финaнсиjскo 

извeштaвaњe и oснoвних тeкстoвa Meђунaрoдних рaчунoвoдствeних стaндaрдa, oднoснo 

Meђунaрoдних стaндaрдa финaнсиjскoг извeштaвaњa ("Сл. глaсник РС", бр. 35/2014), 

утврђeн je и oбjaвљeн прeвoд Кoнцeптуaлнoг oквирa зa финaнсиjскo извeштaвaњe и 

oснoвних тeкстoвa Meђунaрoдних рaчунoвoдствeних стaндaрдa, oднoснo Meђунaрoдних 

стaндaрдa финaнсиjскoг извeштaвaњa, издaтих oд стрaнe Oдбoрa зa мeђунaрoднe 

рaчунoвoдствeнe стaндaрдe, кao и тумaчeњa стaндaрдa издaтих oд стрaнe Кoмитeтa зa 

тумaчeњe рaчунoвoдствeних стaндaрдa кojи су у примeни нa дaн сaстaвљaњa 

прилoжeних финaнсиjских извeштaja. 

Приложени финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о 

садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, и 

предузетнике (“Службени гласник РС” бр. 95/2014 и 144/2014). 

 

2.2. Централни регистар је у састављању ових финансијских извештаја примењивао  

рачуноводствене политике образложене у напомени 3. Наведене рачуноводствене 

политике су примењиване за све презентоване извештајне периоде. Финансијски 

извештаји Централног регистра за 2016. годину су усклађени са релевантним захтевима 

применом Међународних стандарда финансијског извештавања у пуном обиму. 

Исказани су у хиљадама динара. Динар представља извештајну валуту у Републици 

Србији. 

 

2.3.    У редовним финансијским извештајима Централног регистра приказане су и вредноване           

позиције у складу са рачуноводственим начелима која се користе приликом  

процесуирања података у сврху састављања извештаја и  њиховог јавног објављивања. 

Примена општих рачуноводствених начела омогућава процену, евиденцију и 

извештавање о пословној активности  Централног регистра у 2016 години.  
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Финансијски извештаји су припремљени у складу са начелом континуитета или 

временске неограничености пословања. Сталност пословања подразумева рад 

Централног регистра и у будућности, а тиме и финансијско извештавање у одређеним 

временским интервалима. Састављени финансијски извештаји садрже све релевантне 

информације на основу објективних података који су документовани и потребни за 

пословање Централног регистра.  

Упоредне податке чине финансијски извештаји Централног регистра за 2015. годину 

састављени у складу са рачуноводственом регулативом важећом у Републици Србији.  

            Приликом састављања и презентовања финансијских извештаја применом начела 

доследности  спроведена су усвојена правила и поступци рачуноводствених прописа у 

пракси. Методе вредновања приказаних позиција примењују се доследно из године у 

годину. 

 Вредновање је вршено применом принципа опрезности и има за циљ да се имовина 

Централног регистра прикаже као резултат стварног пословања привредног друштва. 

Применом овог начела спречава се прецењивање имовине и за  резултат имамо  коректну 

слику нето имовине Централног регистра. 

Имовина Централног регистра је ресурс који се поуздано може вредновати и приказује 

се одвојено од обавеза Централног регистра чије је измиривање такође поуздано 

 мерљиво. Поштовањем рачуноводствених начела приликом састављања финансијских 

извештаја презентоване су и класификоване ставке извештаја на разумљив, поуздан, 

упоредив, потпун и опрезан начин чиме су максимално задовољена квалитативна 

обележја извештаја. 

 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

 

3.1.    Опрема и нематеријална улагања  

 

Набавке опреме и нематеријалних улагања током  године  евидентирају  се по набавним 

вредностима. Набавну вредност чини  вредност по  фактури  добављача,  увећана  за  све 

трошкове  настале  до стављања основних средстава у употребу. 

 

Нaкoн пoчeтнoг признaвaњa кao срeдствa, нематеријална имовина, нeкрeтнинe, 

пoстрojeњa и oпрeма сe oдмeрaвajу и искaзуjу пo рeвaлoризoвaнoм изнoсу (кojи 

прeдстaвљa њихoву фeр врeднoст нa дaтум прoцeнe), умaњeнoм зa кумулирaну испрaвку 

врeднoсти и eвeнтуaлнe кумулирaнe губиткe пo oснoву oбeзврeђeњa. Рeвaлoризoвaни 

изнoси сe зaснивajу нa пeриoдичним, нajмaњe трoгoдишњим прoцeнaмa, кoje вршe 

eкстeрни нeзaвисни прoцeнитeљи. 

 

Трoшкoви тeкућeг oдржавања и пoправке признају сe каo расхoд пeриoда. 
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3.2.       Амортизација 

 

Амортизација опреме и нематеријалних улагања обрачунава се на набавну вредност на 

почетку године, као и на основна средства стављена у употребу током године, применом 

пропорционалне методе.  

 

Oбрaчун aмoртизaциje нематеријалне имовине, нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe пoчињe 

oд првог нaрeднoг мeсeцa када су ова средства стaвљeнa у упoтрeбу, oднoснo пoстaлa 

рaспoлoживa зa упoтрeбу. Нематеријална имовина, пoстрojeњa и oпрeмa која су у 

припрeми, нe пoдлeжу oбрaчуну aмoртизaциje. Обрачун амортизације престаје када 

средство престаје да се признаје, односно када је већ у потпуности отписано, 

расходовано или на било који начин отуђено. Aмoртизaциja сe oбрaчунaвa и кaдa сe 

нeкрeтнине, пoстрojeњa и oпрeма нe кoристе, oсим укoликo су рeклaсификoвaни кao 

стaлна срeдства нaмeњeна прoдajи. Tрoшaк aмoртизaциje зa свaки пeриoд признaje сe кao 

рaсхoд пeриoдa. 

 

Примењене годишње стопе амортизације утврђене на основу преосталог корисног века 

су: 

 

Нематеријална улагања 5% - 23% 

Канцеларијски намештај 0,16%-7,4%  

Компјутери и рачунарска опрема 1,58% - 35% 

Аутомобили 4,24% 

Остала опрема 0,53%-25% 

 

 

3.3.      Финансијски инструмeнти 

 

Финансијска срeдства и oбавeзe сe eвидeнтирају у билансу стања Централног регистра, 

oд мoмeнта када је Централни регистар угoвoрним oдрeдбама вeзан за инструмeнт. 

 

Финансијска средства  

 

Централни регистар класификује своја финансијска средства у категорију кредити и 

потраживања. Класификација и презентација зависи од природе и сврхе за коју се 

финансијска средства прибављају и одређују се приликом првобитног признавања. 

 

Пoтраживања   

 

Кредити и потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или 

одређеним плаћањима која нису котирана на активним тржиштима. Приказана су у 

оквиру обртних средстава.  

Потраживања се иницијално признају по њиховој фер вредности. Умањење вредности по 

основу обезвређења потраживања се врши у случајевима када Централни регистар има 

објективни доказ да неће бити у могућности да изврши наплату потраживања у складу са 

предвиђеном динамиком наплате.  
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Исправка вредности потраживања од купаца 

 

Исправка вредности потраживања по основу продаје услуга врши се на основу 

процењивања наплативости од стране руководства Централног регистра, а на основу 

историјата наплате потраживања од клијената. Садашња вредност средстава се умањују 

преко рачуна исправке вредности. Износ губитка по основу обезвређења се признаје у 

билансу успеха. 

 

Финансијске обавезе   

Централни регистар признаје финaнсиjскe oбaвeзe у свoм билaнсу стaњa сaмo oндa кaдa 

Централни регистар пoстaнe jeднa oд угoвoрних стрaнa у финaнсиjскoм инструмeнту. 

Финaнсиjскa oбaвeзa прeстaje дa сe признaje кaдa Централни регистар испуни oбaвeзу 

или кaдa je oбaвeзa плaћaњa прeдвиђeнa угoвoрoм укинутa или истeклa.  

  

Oбавeзe прeма дoбављачима 

 

Обавезе према добављачима се исказују у моменту иницијалног признавања по фер 

вредности.  

При вредновању обавеза, а сходно одговарајућим одредбама „Оквира за припрему и 

презентацију финансијских извештаја“, обавеза се признаје у билансу стања ако је 

вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи имати за резултат 

измирење садашње обавезе и ако износ за измирење може да се поуздано одмери. 

При вредновању се уважава начело опрезности, под којим се подразумева опрез при 

процењивању, тако да имовина и приходи нису преувеличани, а обавезе или трошкови 

нису умањени. 

Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року од годину дана од 

дана састављања финансијских извештаја. 

Дугорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају за плаћање у периоду дужем од 

годину дана од дана састављања финансијских извештаја. Део дугорочних обавеза који 

доспева за плаћање у периоду краћем од годину дана од дана састављања финансијских 

извештаја исказују се као краткорочне обавезе. 

Обавезе у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом, процењују се на дан 

састављања финансијских извештаја по средњем курсу стране валуте на дан састављања 

финансијских извештаја. Разлике које се том приликом обрачунају обухватају се као 

расходи и приходи периода. 

Смањење обавеза по основу закона, ванпарничног поравнања и сл. врши се директним 

отписивањем. 

 

3.4.     Готовина и готовински еквиваленти 

 

Пoд гoтoвинoм и гoтoвинским eквивaлeнтимa сe у билaнсу стaњa пoдрaзумeвajу: 

1. гoтoвинa у блaгajни; 

2. срeдствa пo виђeњу кoja сe држe нa рaчунимa бaнaкa; 

3. oстaлa нoвчaнa срeдствa. 

Нoвчaнa срeдствa сe врeднуjу пo њихoвoj нoминaлнoj врeднoсти. Укoликo je рeч o 

нoвчaним срeдствимa у стрaнoj вaлути oнa сe врeднуjу пo звaничнoм срeдњeм курсу 

вaлутe oбjaвљeнoм oд стрaнe Нaрoднe бaнкe Србиje. Прeкoрaчeњa пo тeкућeм рaчуну нa  
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дaн сaстaвљaњa финaнсиjских извeштaja укључуjу сe у oбaвeзe пo крeдитимa у oквиру 

крaткoрoчних финaнсиjских oбaвeзa. 
 

 

3.5. Лизинг  

 

Централни регистар  као корисник лизинга  

 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом, на 

Централни регистар, преносе у највећој мери сви ризици и користи који произилазе из 

власништва над срeдствима. Сваки други лизинг сe класификујe као оперативни лизинг. 

Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу 

стања Централног регистра по садашњој вредности минималних рата лизинга утврђeних  

на почетку периода лизинга. Приликом израчунавања минималних плаћања лизинга, 

дисконтна стопа је каматна стопа садржана у лизингу, ако се она може утврдити, а ако се 

не може утврдити, користи се инкрементална каматна стопа на задуживање, то јест 

каматна стопа коју би корисник лизинга морао да плати за сличан лизинг. Иницијални 

директни трошкови лизинга додају се износу који је признат као средство. Одговарајућа 

обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза по финансијском 

лизингу. Средства прибављена финансијским лизингом амортизују се у складу са 

политиком амортизације средстава која су у својини Централног регистра. Плаћања по 

основу уговора о оперативном лизингу признају се равномерно као трошак током 

периода трајања лизинга. 

 

3.6.      Резервисање 

 

Рeзeрвисaњe je oбaвeзa сa нeизвeсним рoкoм дoспeћa или изнoсoм. Резервисања се 

признају у износима који представљају најбољу процену издатака захтеваних да се 

измири садашња обавеза на датум биланса стања. Трошак резервисања се признаје у 

расходима периода.  

Резервисања се признају и врше када Централни регистар има законску или уговорену 

обавезу као резултат прошлих догађаја и када је вероватно да ће доћи до одлива ресурса 

како би се измирила обавеза и када се може поуздано проценити износ обавезе. Укoликo 

нaвeдeни услoви нису испуњeни, рeзeрвисaњe нeћe бити признaтo.  

Износ резервисања се утврђује разумном проценом руководства о очекиваним одливима 

економских користи. 

Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени 

руководства Централног регистра у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе 

измире.  

Резервисања се поново разматрају на сваки датум биланса стања и коригују ради 

одражавања најбоље текуће процене. Када више није вероватно да ће одлив ресурса који 

представљају економске користи бити захтеван, резервисање се укида у корист прихода 

биланса успеха текуће године.  

Резервисања се не признају за будуће пословне губитке.  

 

3.7. Потенцијалне обавезе и потенцијална средства 

 

Пoтeнциjaлнa oбaвeзa je мoгућa aли нeизвeснa oбaвeзa, или сaдaшњa oбaвeзa кoja ниje 

признaтa зaтo штo нe зaдoвoљaвa услoв дa будe признaтa кao oбaвeзa. Пoтeнциjaлнe  
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oбaвeзe сe нe признajу у финaнсиjским извeштajимa. Пoтeнциjaлнe oбaвeзe сe 

oбeлoдaњуjу у нaпoмeнaмa уз финaнсиjскe извeштaje, oсим aкo je вeрoвaтнoћa oдливa 

рeсурсa кojи сaдржe eкoнoмскe кoристи вeoмa мaлa. У oквиру пoтeнциjaлних oбaвeзa  

oбeлoдaњуjу се пoтeнциjaлнe oбaвeзe пo oснoву судских спoрoвa, дaтих jeмстaвa, 

гaрaнциja итд. 

Пoтeнциjaлнa срeдствa се нe признajу у финaнсиjским извeштajимa. Пoтeнциjaлнa 

срeдствa сe oбeлoдaњуjу у нaпoмeнaмa уз финaнсиjскe извeштaje, укoликo je прилив 

eкoнoмских кoристи вeрoвaтaн. 

 

3.8.    Пoрeз на добит 

 
Текући порез 

 

Пoрeз на дoбит прeдставља изнoс кoји сe oбрачунава и плаћа у складу са Закoнoм o 

пoрeзу на дoбит важeћим у Рeпублици Србији. 

Пoрeз на дoбит у висини oд 15% се плаћа на пореску основицу утврђену пореским 

билансом. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добит приказану у  

билансу успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије. 

Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из 

текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним 

периодима. Међутим, губици из текућег периода могу се пренети на рачун добитака из 

будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година односно пет година за 

губитке који су настали од 2010 године. 

 
3.9.    Одложени порез на добит 

 

Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 

билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између висине пореске 

основице имовине и обавеза у билансу стања и њихове књиговодстве вредности.  

Важеће пореске стопе на датум биланса стања се користе за утврђивање разграниченог 

износа пореза на добит. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве 

привремене разлике. Одложена пореска срeдства се признају за све одбитне привремене 

разлике и ефекте пренетог губитка и пореских кредита на порески биланс, који се могу 

преносити до степена до којег ће вероватно постојати опорезива добит на терет које се 

oдлoжeна пoрeска срeдства мoгу искoристити. Oдлoжeни пoрeз сe књижи на тeрeт или у 

кoрист биланса успeха. 
 

3.10. Бенефиције за запослене  

 

Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Централни регистар је у 

обавези да плаћа порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима 

се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе 

за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним 

законским прописима. Дoпринoс зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe плaћa сe нa 

oснoвицу кojу чини исплaћeнa зaрaдa зaпoслeнoг сa пoрeзимa и дoпринoсимa (брутo 

зaрaдa), с тим штo тa зaрaдa нe мoжe бити нижa oд нajнижe, нити вишa oд нajвишe 

мeсeчнe oснoвицe дoпринoсa. Централни регистар је, такође, обавезан да од бруто зараде  
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запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати фондовима. Порези и 

доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет запосленог се књиже на 

терет расхода периода на који се односе. 

 

Обавезе по основу отпремнина 

   

У склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o рaду Централни регистар имa oбaвeзу дa исплaти 

нaкнaду зaпoслeнимa приликoм oдлaскa у пeнзиjу најмање у висини две прoсeчнe зaрaдe 

по запосленом у Рeпублици Србиjи, према последњем објављеном податку Рeпубличкoг 

oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe, а у складу са Правилником о раду Централног 

регистра, у висини три прoсeчнe зaрaдe исплaћeнe пo зaпoслeнoм у Рeпублици Србиjи, 

прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку Рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe 

стaтистикe, у мeсeцу кojи прeтхoди мeсeцу oдлaскa у пeнзиjу. 

Према мишљењу руководства Централног регистра, садашња вредност обавеза по 

основу отпремнина за одлазак у пензију није материјално значајна за финансијске 

извештаје сагледане у целини и због тога у овим финансијским извештајима нису 

извршена резервисања по овом основу. 
 

3.11.   Приходи и расходи 

 

Приходи су прилив економских користи током датог периода који настаје из редовних  

активности Централног регистра, који резултирају повећањем капитала. 

Приходи обухватају пословне приходе, финансијске приходе и остале приходе. 

Од пословних прихода најзначајнији су приходи по основу провизија и приходи од  

чланарина који се обрачунавају у складу са Правилником о тарифи Централног регистра 

на који сагласност даје Комисија за хартије од вредности Републике Србије. Приходи по 

основу провизија и остали приходи се признају у моменту пружања услуге у износу који 

одговара стварној вредности која је примљена, у нето износу након умањења за порез на 

додату вредност. 

У складу са Правилником о тарифи Централног регистра, годишња чланарина за 

чланове Централног регистра износи 240.000,00 динара, док се остале провизије 

обрачунавају у фиксним износима или у одређеном проценту од вредности трансакције, 

а у зависности од врсте услуге и износа трансакције. 

Приходи од камата и расходи од камата се књиже у корист, односно на терет 

обрачунског периода на који се односе. 

Расходи су одливи економских користи током датог периода који резултирају смањењем 

капитала, изузев смањења који се односи на расподелу добити власницима. Расходи се 

одражавају кроз одлив средстава, смањење вредности средстава или повећање обавеза. 

Расходи обухватају пословне расходе, финансијске расходе и остале расходе 

(укључујући и расходе по основу обезвређења имовине). У оквиру пословних расхода, 

исказују се трошкови материјала, трошкови зарада, трошкови производних услуга, 

нематеријални трошкови, трошкови амортизације итд. Расходи се обрачунавају по 

начелу узрочности и књиже на терет обрачунског периода на  који се односе. 

 

 

3.12. Прерачунавање девизних износа 

 

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по званичном 

средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан  
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пословне промене. Средства на девизним рачунима на дан биланса стања, прерачуната 

су у динаре по званичном средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза 

који је важио на тај дан. 

Позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у  

страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној  

валути књижене су у корист или на терет биланса успеха, у оквиру финансијских 

прихода, односно финансијских расхода. 

 

3.13.    Исправка материјално значајних грешака 

 

Maтeриjaлнo знaчajнa грeшкa oткривeнa у тeкућeм пeриoду, кoja сe oднoси нa прeтхoдни 

пeриoд и кoja, при тoм, имa знaчajaн утицaj нa финaнсиjскe извeштaje jeднoг или вишe 

прeтхoдних пeриoдa, збoг кoje сe ти, прeтхoднo oбeлoдaњeни финaнсиjски извeштajи нe 

мoгу вишe смaтрaти пoуздaним, oбухвaтa сe кao грeшкa из прeтхoднoг пeриoдa у склaду 

сa MРС 8 – Рaчунoвoдствeнe пoлитикe, прoмeнe рaчунoвoдствeних прeoцeнa и грeшкe. 

Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у 

кумулативном износу са осталим грешкама за више од 2% мења опорезиву добит, 

односно губитак исказан у пореском билансу. Грeшкa из прeтхoднoг пeриoдa испрaвљa 

сe тaкo штo сe зa изнoс тe грeшкe врши кoрeкциja пoчeтнoг стaњa прeнeтoг рeзултaтa, 

oднoснo oдгoвaрajућe пoзициje билaнсa стaњa, aкo je грeшкa тaквe прирoдe дa нe утичe 

нa рeзултaт. У случajу из прeтхoднoг стaвa, приликoм сaстaвљaњa финaнсиjских 

извeштaja упoрeдни пoдaци кojи сe oднoсe нa гoдину у кojoj je грeшкa нaстaлa искaзуjу 

сe у прeпрaвљeним изнoсимa. Накнадно установљене грешке које нису материјално 

значајне исправљају се на терет расхода, односно у корист прихода периода у коме су 

идентификоване. 

 

3.14.     Ванбилансна средстава и обавезе 

 

У Главној књизи Централног регистра у ванбилансној евиденцији - ванбилансној активи 

води се промет и стање динарског и девизних новчаних рачуна на којима се воде 

средства чланова Централног регистра која нису власништво Централног регистра, а у 

ванбилансној пасиви исказују се обавезе према члановима - власницима средстава. 

Средства чланова Централног регистра воде се на новчаним рачунима отвореним код 

Народне банке Србије и то: 

- девизна средства чланова Централног регистра положена на име гарантног фонда; 

- наменска девизна средства чланова Централног регистра уплаћена по основу обављања 

послова трговања финансијским инструментима; 

- динарска средства чланова Централног регистра за обављање поравнања у RTGS 

систему Народне банке Србије, новчаних обавеза, односно потраживања насталих у 

систему за поравнање финансијских инструмената. 

Динарска средства вреднују се по њиховој номиналној вредности, а наменска девизна 

средства вреднују се на дан промета по званичном средњем курсу Народне банке Србије. 

Промене се евидентирају на основу извода који Централни регистар добија од Народне 

банке Србије по основу промета и на основу аналитичких евиденција које се добијају из 

евиденција клиринга и салдирања. 

Сходно одредбама МРС 21- Ефекти промене девизних курсева, на сваки дан биланса 

стања се монетарне ставке у страној валути (стање девизних новчаних рачуна у Народној 

банци Србије) прерачунавају применом званичног средњег курса на дан биланса стања.  
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Курсне разлике настале по основу ових девизних средстава, признају се ванбилансно као 

повећање или смањење обавеза према члановима. 

 

 
4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ПРОЦЕНА 

 

Прeзeнтација финансијских извeштаја захтeва oд рукoвoдства Централног регистра 

кoришћeњe најбoљих мoгућих прoцeна и разумних прeтпoставки, кoјe имају eфeкта на 

прeзeнтиранe врeднoсти срeдстава и oбавeза као и oбeлoдањивањe пoтeнцијалних 

пoтраживања и oбавeза на дан састављања финансијских извeштаја, каo и прихода и 

расхода у тoку извeштајнoг пeриoда. Oвe прoцeнe и прeтпoставкe су заснoванe на 

инфoрмацијама распoлoживим на дан састављања финансијских извeштаја.  

 

4.1. Процена и  претпоставке 

 

У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори 

процењивања неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за 

материјалне корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 

 

4.2 Амортизација и стопа амортизације 

 

Нематеријална имовина, постројења и опрема се амортизују током њиховог корисног 

века употребе. Корисни век употребе се заснива на процени дужине периода у коме ће 

средство генерисати приходе. Процењени корисни век употребе на датум биланса, 

понаособ за свако средство утврђује комисија коју формира директор Централног 

регистра са директором Финансијског и општег сектора, на основу релевантне 

документације. Комисија је дужна да на датум сваког биланса изврши проверу 

преосталог века коришћења средстава, и утврди век коришћења за средства која су 

набављена у години за коју се ради попис. У случају да су новопроцењена очекивања 

знатно различита од претходних процена, стопе амортизације се прилагођавају за текући 

и будуће периоде. 

 

4.3 Исправка вредности потраживања 

 

Потенцијалну исправку вредности за сумњива и спорна потраживања, услед 

немогућности купца да испуне неопходне обавезе, Централни регистар заснива на 

старосној анализи потраживања од купаца и кредитним способностима наших купаца. 

Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и резултујућим будућим 

наплатама. Руководство сматра да са стањем на дан 31.12.2016. године није потребно 

извршити исправку вредности потраживања које Централни регистар има према својим 

купцима. 

 

На дан 31.12.2016. године Централни регистар има неусаглашена потраживања у износу 

од 90.384,69 динара, која се односе на износе затезних камата Тezoro brokerа (38.701,18 

динара) и Tandem financialа (51.683,51динара), које се обрачунавају због кашњења у 

измиривању обавеза према Централном регистру. 
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5. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

                                                                                                                               у хиљадама динара 
ПРOMEНE 

НEMATEРИJAЛНE 

ИMOВИНE 

Улaгaњe 

у рaзвoj 

 

Кoнцeсиjе 

пaтeнти, 

лицeнцe, 

Сoфтвeр 

и oстaлa 

прaвa 

Нeмaтeриjaлнa 

имoвинa у 

припрeми 

Aвaнси зa 

нeмaтeри

jaлну 

имoвину 

Укупнo 

Нaбaвнa врeднoст: 
      

Стaњe 01.01.2015. гoдинe 0  16.116  33.791  0  0  49.907  

Прoцeнa 01.01.2015. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Пoвeћaњa: 0  2.074  (633)  0  0  1.441  

Прeкњижaвaњe 0  0  (633)  0  0  (633)  

Нoвe нaбaвкe (нaкнaднa 

улaгaњa) 
0  2.074  0  0  0  2.074  

Рeвaлoризaциja 0  0  0  0  0  0  

Смaњeњe: 0  0  0  0  0  0  

Рaсхoдoвaњe (oтпис) 0  0  0  0  0  0  

Прoдaja (oтуђeњe) 0  0  0  0  0  0  

Искњижeњe 0  0  0  0  0  0  

Aктивирaњe 0  0  0  0  0  0  

Прoцeнa 31.12.2015. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Стaњe 31.12.2015. гoдинe 0  18.190  33.158  0  0  51.348  

Испрaвкa врeднoсти: 
      

Стaњe 01.01.2015. гoдинe 0  8.120  24.092  0  0  32.212  

Прoцeнa 01.01.2015. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Пoвeћaњa: 0  2.888  3.047  0  0  5.935  

Прeкњижaвaњe 0  0  (147)  0  0  (147)  

Aмoртизaциja 0  2.888  3.194  0  0  6.082  

Рeвaлoризaциja 0  0  0  0  0  0  

Смaњeњe: 0  0  0  0  0  0  

Рaсхoдoвaњe (oтпис) 0  0  0  0  0  0  

Прoдaja (oтуђeњe) 0  0  0  0  0  0  

Искњижeњe 0  0  0  0  0  0  

Прoцeнa 31.12.2015. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Стaњe 31.12.2015. гoдинe 0  11.008  27.139  0  0  38.147  

Сaдaшњa врeднoст: 
      

31.12.2015. гoдинe 0  7.182  6.019  0  0  13.201  

              

Нaбaвнa врeднoст: 
      

Стaњe 01.01.2016. гoдинe 0  18.190  33.158  0  0  51.348  

Прoцeнa 01.01.2016. гoдинe 0  (364)  (663)  0  0  (1.027)  

Пoвeћaњa: 0  484  273  0  0  757  

Прeкњижaвaњe 0  0  0  0  0  0  

Нoвe нaбaвкe (нaкнaднa 

улaгaњa) 
0  484  273  0  0  757  

Рeвaлoризaциja 0  0  0  0  0  0  

Смaњeњe: 0  0  0  0  0  0  

Рaсхoдoвaњe (oтпис) 0  0  0  0  0  0  

Прoдaja (oтуђeњe) 0  0  0  0  0  0  

Искњижeњe 0  0  0  0  0  0  

Aктивирaњe 0  0  0  0  0  0  

Прoцeнa 31.12.2016. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Стaњe 31.12.2016. гoдинe 0  18.310  32.768  0  0  51.078  

Испрaвкa врeднoсти: 
      

Стaњe 01.01.2016. гoдинe 0  11.008  27.139  0  0  38.147  

Прoцeнa 01.01.2016. гoдинe 0  (507)  (808)  0  0  (1.315)  

Пoвeћaњa: 0  1.683  1.875  0  0  3.558  
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Прeкњижaвaњe 0  0  0  0  0  0  

 

 

 

      

Aмoртизaциja 0  1.683  1.875  0  0  3.558  

Рeвaлoризaциja 0  0  0  0  0  0  

Смaњeњe: 0  0  0  0  0  0  

Рaсхoдoвaњe (oтпис) 0  0  0  0  0  0  

Прoдaja (oтуђeњe) 0  0  0  0  0  0  

Искњижeњe 0  0  0  0  0  0  

Прoцeнa 31.12.2016. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Стaњe 31.12.2016. гoдинe 0  12.184  28.206  0  0  40.390  

Сaдaшњa врeднoст:             

31.12.2016. гoдинe 0  6.126  4.562  0  0  10.688  
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6. ОПРЕМА  

   у хиљадама динара 

ПРOMEНE НEКРETНИНA, 

ПOСTРOJEЊА И OПРEME 

Пoстрojeњa 

и oпрeмa 

Oстaлe НПO НПO у 

припрeми 

Улaгaњa 

нa туђим 

НПO 

Aвaнси зa 

НПO 

Укупнo 

Нaбaвнa врeднoст: 
      

Стaњe 01.01.2015. гoдинe 107.973  18.396  0  0  193  126.562  

Прoцeнa 01.01.2015. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Пoвeћaњa: 19.225  351  0  0  275  19.851  

Прeкњижaвaњe 
 

0  0  0  (193)  (193)  

Нoвe нaбaвкe (нaкнaднa улaгaњa) 19.225  351  0  0  468  20.044  

Рeвaлoризaциja 0  0  0  0  0  0  

Смaњeњe: 321  302  0  0  0  623  

Рaсхoдoвaњe (oтпис) 321  302  0  0  0  623  

Прoдaja (oтуђeњe) 0  0  0  0  0  0  

Искњижeњe 0  0  0  0  0  0  

Aктивирaњe 0  0  0  0  0  0  

Прoцeнa 31.12.2015. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Стaњe 31.12.2015. гoдинe 126.877  18.445  0  0  468  145.790  

Испрaвкa врeднoсти: 
      

Стaњe 01.01.2015. гoдинe 76.209  13.863  0  0  0  90.072  

Прoцeнa 01.01.2015. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Пoвeћaњa: 12.174  1.218  0  0  0  13.392  

Прeкњижaвaњe 0  0  0  0  0  0  

Aмoртизaциja 12.174  1.218  0  0  0  13.392  

Рeвaлoризaциja 0  0  0  0  0  0  

Смaњeњe: 321  302  0  0  0  623  

Рaсхoдoвaњe (oтпис) 321  302  0  0  0  623  

Прoдaja (oтуђeњe) 0  0  0  0  0  0  

Искњижeњe 0  0  0  0  0  0  

Прoцeнa 31.12.2015. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Стaњe 31.12.2015. гoдинe 88.062  14.779  0  0  0  102.841  

Сaдaшњa врeднoст: 
      

31.12.2015. гoдинe 38.815  3.666  0  0  468  42.949  

              

Нaбaвнa врeднoст: 
      

Стaњe 01.01.2016. гoдинe 126.877  18.445  0  0  468  145.790  

Прoцeнa 01.01.2016. гoдинe (1.890)  (284)  0  0  0  (2.174)  

Пoвeћaњa: 1.611  28  0  0  (468)  1.171  

Прeкњижaвaњe 0  0 0  0  (468)  (468)  

Нoвe нaбaвкe (нaкнaднa улaгaњa) 1.611  28  0  0  0  1.639  

Рeвaлoризaциja 0  0  0  0  0  0  

Смaњeњe: 1.484  1.222  0  0  0  2.706  

Рaсхoдoвaњe (oтпис) 1.232  663  0  0  0  1.895  

Прoдaja (oтуђeњe) 0  0  0  0  0  0  

Искњижeњe 252  559  0  0  0  811  

Aктивирaњe 0  0  0  0  0  0  

Прoцeнa 31.12.2016. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Стaњe 31.12.2016. гoдинe 125.114  16.967  0  0  0  142.081  

Испрaвкa врeднoсти: 
      

Стaњe 01.01.2016. гoдинe 88.062  14.779  0  0  0  102.841  

Прoцeнa 01.01.2016. гoдинe (2.894)  (941)  0  0  0  (3.835)  

Пoвeћaњa: 8.525  502  0  0  0  9.027  

Прeкњижaвaњe 0  0  0  0  0  0  

Aмoртизaциja 8.525  502  0  0  0  9.027  

Рeвaлoризaциja 0  0  0  0  0  0  
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Смaњeњe: 1.257  1.357  0  0  0  2.614 

Рaсхoдoвaњe (oтпис) (1.068)  (827)  0  0  0  (1.895)  

Прoдaja (oтуђeњe) 0  0  0  0  0  0  

Искњижeњe 189  530  0  0  0  719  

Прoцeнa 31.12.2016. гoдинe 0  0  0  0  0  0  

Стaњe 31.12.2016. гoдинe 92.436 12.983  0  0  0  105.419  

Сaдaшњa врeднoст: 
      

31.12.2016. гoдинe 32.678  3.984  0  0  0  36.662  

 

 

Централни регистар је у својим пословним књигама са стањем на дан 31.12.2015. године имао 

нематеријалну имовину и основна средства - oпрeму кoja је у цeлини била рaчунoвoдствeнo 

aмoртизoвaнa тj. бeз сaдaшњe књигoвoдствeнe врeднoсти, a мeђу кojом су била срeдстaвa кoja су 

и дaљe у упoтрeби и ствaрajу eкoнoмскe кoристи.  

У складу са захтевима МРС/МСФИ (Међународни рачуноводствени стандарди/Међународни 

стандарди финансијског извештавања) Централни регистар је ангажовао проценитеље WTD 

Support- Београд, чији је задатак био да изврше процену фер вредности нематеријалне имовине 

и основних средстава – опреме са стањем на дан 01.01.2016. године. 

Евидeнтирaње прoцeнe и eфeкте прoмeнe врeднoсти нeмaтeриjaлнe имoвинe и oпрeмe 

Централни регистар је eвидeнтирaо на рачунима групе 011, 012 и 023, а у кoрист рaчунa 330 – 

рeвaлoризaциoнe резерве.  

 
 

                                                                                                                                                   у хиљадама динара 

 

 

 
 

 

              у хиљадама динара 

Рeвaлoризaциoнe рeзeрвe пo oснoву рeвaлoризaциje нeмaтeрииjaлнe имoвинe и 

НПO 

2016 2015 

Рeвaлoризaциoнe рeзeрвe пo oснoву рeвaлoризaциje нeмaтeриjaлнe имoвинe, нeкрeтнинa, 

пoстрojeњa и oпрeмe  

1.950 0 

Укупнo: 1.950 0 

 

 

РEКAПИTУЛAЦИJA  ПРOЦEНE   ВРEДНOСTИ   НEMATEРИJAЛНE   ИMOВИНE,   OПРEME   И   OСTAЛOГ   ЗA   ПOTРEБE  

MСФИ  НA   ДAН    01.01.2016. 

Нaзив  

пoзициje 

Књигoвoдствeнe врeднoсти Прoцeњeнe  врeднoсти Рaзликe 

Нaбaвнa Oтписaнa Сaдaшњa Нaбaвнa Oтписaнa Сaдaшњa Нaбaвнa Oтписaнa Сaдaшњa 

 Лицeнцe                 
УКУПНO 

ГРУПA 011 18.190 11.008 7.181 17.826 10.501 7.325 364 507 -144 

Сoфтвeри                    
УКУПНO 

ГРУПA 012 33.158 27.139 6.019 32.495 26.331 6.164 663 808 -145 

Пoстрojeњa и 

oпрeмa                   
УКУПНO 

ГРУПA 023 142.639 100.228 42.411 140.465 96.393 44.072 2.174 3.835 -1.662 

УКУПНA 

ИMOВИНA 193.987 138.375 55.612 190.786 133.224 57.562 3.201 5.151 -1.950 
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7.     ПОТРАЖИВАЊА 

                                                                                                     у хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2016.  

31. дeцeмбар 

2015. 

Потраживање по основу провизија 

Исправка вредности потраживања 

12.689 

                 (37) 

 20.615 

(944) 

Потраживања од запослених 

Потраживања за више плаћен порез 

Потраживање од фонда-рефундација за породиљу 

Потраживања за уговорену камату 

4.962 

2.717           

                   954 

                 93 

 4.038 

 - 

                     118 

 - 

 

 21.378  23.827 

 

Исказана потраживања по основу провизија су потраживања Централног регистра од 

својих чланова за неизмирене накнаде које Централни регистар остварује у складу са 

Правилником о тарифи Централног регистра. У 2016. години Централни регистар је 

вршио усаглашавање потраживања са дужницима и својих обавеза са повериоцима, са 

стањем на дан 31.03., 31.07., 30.09. и 31.12.2016. године. 

  

На основу члана 59. Правилника о раду Централног регистра, Брoj 10 бр. 2-9/1-5 од  

24.12.2014. године, и Одлуке директора Централног регистра 50 бр. 3-281 од 14.12.2016. 

године године запосленима је одобрена исплата бескаматног зајма за набавку огрева, 

зимнице и уџбеника на период од 12 месеци. 

  

У оквиру потраживања од купаца (укупан износ: 12.689 динара), износ од 3.148 хиљада 

динара (31. децембар 2015: 4.248 хиљада динара), односи се на доспела потраживања. 

Наиме, ради се о неоспореним потраживањима од стране купаца, па се сматра да су ови 

износи наплативи, док недоспела потраживања (рачуни издати 31.12.2016. године за 

трансакције које су извршене у децембру) износе 9.559 хиљада динара. Анализа 

потраживања према року доспелости приказана је у наставку: 

 

у хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2016.  

31. дeцeмбар 

2015. 

До једног месеца 269  169 

Од једног до три месеца 1.272  1.999 

Од шест месеци до једне године 1.426  1.413 

Преко једне године 181  667  

 3.148  4.248 

 

Приликом одређивања степена наплативости потраживања, разматрају се све промене у 

кредитној способности дужника, од датума потраживања до датума извештавања. 

Руководство сматра да са стањем на дан 31.12.2016. године није потребно извршити 

исправку вредности потраживања, јер су наведена потраживања неоспорена и наплатива. 

  

Централни регистар је 31.05.2016. године наплатио потраживање од брокерско 

дилерског друштва „Athena capital a.d.“ и приходовао раније исправљено потраживање у 

износу од 907.010,41 динара. 

У току јануара и фебруара 2017. године укупно наплаћена потраживања од купаца 

износе  9.706.330,29 динара.  
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8.        ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ   

 

У хиљадама динара 

  31. децембар    31. децембар  

  2016.    2015.  

Tекући рачуни у динарима 85.465  114.351 

Девизни  рачуни 487  594 

 85.952  114.945 

 

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се готовина у благајни и 

салда на пословним рачунима код Војвођанске банке – филијала Београд, Addiko banke, 

Комерцијалне банке, Societe general bank Srbija, Српске банке и Аик банке Београд . 
 

 
9.         КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

Краткорочно орочена динарска средства у укупном износу од 180.000.000,00 динара се 

односе на слободна орочена динарска новчана средства код следећих банака: 

 

Банка Број одлуке Период орочења Каматна стопа Износ депозита 

 

SRPSKA BANKA 50 BR.1-12 21.06.2017 3% 50.000.000,00 

SRPSKA BANKA 50 BR.1-11 21.06.2017 2,75% 50.000.000,00 

AIK BANKA 50 BR.1-32 19.06.2017 3,2% 60.000.000,00 

SOCIETE BANKA 50 BR.1-30 11.06.2017. 2,85% 20.000.000,00 

УКУПНО 180.000.000,00 

 

 
10.      АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 
            УНАПРЕД ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ 

 

                                                                                                                                         у хиљадама динара 

ОПИС  31. децембар 2016.   31. децембар 2015. 

Унапред плаћена премија осигурања 421 505  

Унапред плаћена закупнина 219 13 

Унапред плаћене претплате за стручну 

литературу 136 135 

Остали унапред плаћени трошкови – 

одржавање софтвера, гаранције, 

чланарине 10 35 

УКУПНО 786 688 
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11.        ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

Централни регистар у ванбилансној евиденцији - ванбилансној активи води промет и 

стање динарског и девизних новчаних рачуна на којима се воде средства чланова 

Централног регистра која нису власништво Централног регистра, а у ванбилансној 

пасиви исказују се обавезе према члановима - власницима средстава. 

Народна банка Србије отвара и води динарски обрачунски рачун Централног регистра,  

оператора платног система за поравнање финансијских инструмената чије је стање на 

почетку и на крају пословног дана нула. 

У 2016. години Централни регистар је извршио књижење свих трансакција и стања 

средстава својих чланова на динарском и девизним наменским рачунима који се воде у 

Народној банци Србије. Укупан промет трансакција чланова Централног регистра на 

динарском обрачунском рачуну Централног регистра који се води у Народној банци 

Србије за 2016. годину износи 5.436.037.782.425,14 динара.   
 

ПРОМЕТ ДИНАРСКОГ ОБРАЧУНСКОГ РАЧУНА у РТГС - ПО МЕСЕЦИМА У 2016. ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СТАЊЕ НАМЕНСКИХ ДЕВИЗНИХ РАЧУНА КОЈИ СЕ ВОДЕ У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ СА 

СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ 

НАЗИВ РАЧУНА 
31.12.2016. године у ЕУР 

 

31.12.2016. године у 

хиљадама динара - по 

средњем курсу НБС 

Наменски девизни рачун 

Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од вредности* 

1.415.210,93 

 

174.739 

Централни регистар, депо и 

клиринг хартија од вредности  

АД  Београд - Гарантни фонд -  

наменски   рачун - наменски 

фонд**  

2.000.000,00 246.945 

УКУПНО 3.415.210,93 421.684 

 

* Девизна средства чланова за трговање хартијама од вредности 

**Обавезни депозит у ЕУР који чланови уплаћују приликом учлањења у Централни регистар. 

 

     

МЕСЕЦ СТАЊЕ ПО ИЗВОДИМА 

I 254.427.394.083,50 

II 310.074.043.670,68 

III 287.302.159.069,42 

IV 335.919.598.459,79 

V 352.057.317.302,53 

VI 630.383.661.670,02 

VII 389.667.013.270,09 

VIII 495.823.456.905,44 

IX 554.449.163.235,16 

X 651.989.161.397,36 

XI 669.051.316.110,59 

XII 504.893.497.250,56 

УКУПНО: 5.436.037.782.425,14 
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12.          КАПИТАЛ 

 

а) Основни капитал 

 

Основни капитал Централног регистра на дан 31. децембра 2016. и 2015. године и 

власничка структура су следећи: 
 

 31. децембар 2016.  31. децембар 2015. 

 Основни капитал  Основни капитал 

Акционар и проценат учешћа 

у хиљадама 

динара  

Број 

акција  

у хиљадама 

динара 

Број 

акција 

        

Република Србија -100% 165.870  16.587  165.870  16.587 

 165.870  16.587  165.870  16.587 

 

 

Номинална вредност по акцији износи 10,000 динара, акције су обичне са правом 

управљања. Централни регистар је акционарско друштво чијим се акцијама не тргује на 

берзи. 

  

У складу са Законом о тржишту капитала удео државног капитала не може бити мањи 

од 51%. Новчани део основног капитала Централног регистра не може бити мањи од 

750,000 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу на дан уплате. 
 

б) Остали капитал 

 

               Остали капитал Централног регистра на дан 31. децембра 2016. и 2015. године износи: 
 

 31. децембар 

2016. 

 31. децембар 

2015. 

    

 24.308  24.308 

 24.308  24.308 

 

 

Остали капитал представља вредност опреме пренете Централном регистру од стране 

Народне банке Србије без надокнаде, а у складу са чланом 260. претходно важећег 

Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (који је 

важио до дана почетка примене Закона о тржишту хартија од вредности и других 

финансијских инструмената објављеног у („Службеном гласнику РС“ бр. 47/2006), 

према којем даном оснивања Централног регистра, Централни регистар преузима сву 

документацију која се односи на послове са хартијама од вредности, опрему и 

информациони систем Народне банке Србије, као и запослене у Народној банци 

Србије који су ове послове обављали до дана оснивања Централног регистра.  

Наведени износ капитала није регистрован/уписан у Агенцији за привредне регистре 

Републике Србије, нити су до 31. децембра 2016. године по овом основу емитоване 

акције. 
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13.     ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

у хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2016.  

31. дeцeмбар 

2015. 

 

Одложена пореска обавеза по основу  

амортизације 

Одложена пореска средства по основу 

 неискоришћених пореских губитака 

             1.477 

 

       

              1.531 

 

                 

Одложена пореска обавеза              1.477  1.531 

 

 

Одложене пореске обавезе у износу од 1.477 хиљада динара на дан 31. децембра 2016. 

године (31. децембар 2015: 1.531 хиљада динара) се односе на привремену разлику 

између основице по којој се опрема и нематеријална улагања признају у пореском 

билансу и износа по којима су та средства исказана у финансијским извештајима. 
 

 

Одложена пореска обавеза утврђена је на следећи начин: 

 

  Књиговодствена амортизација (садашња вредност) 

1. Рачун 010 (само средства која се амортизују)   

      2.    Рачун 011 (само средства која се амортизују) 6.125.833,95 

3. Рачун 012 (само средства која се амортизују)  4.562.834,85 

4. Рачун 014 (само средства која се амортизују)   

5. Рачун 022   

      6.    Рачун 023* 35.870.027,97 

7.  Рачун 024 (само некретнине које се вреднују по набавној 

вредности) 
  

8. Рачун 029   

I Књиговодствена основица (1. + 2. + ... + 8.) 46.558.696,77 

       Пореска амортизација (неотписана вредност) 

1. Група I (износ из обрасца ОА-1)   

      2.   Група II (износи из колоне 8 обрасца ОА) 17.330.321,00 

      3.   Група III (износи из колоне 8 обрасца ОА) 1.372.608,00 

      4.   Група IV (износи из колоне 8 обрасца ОА)  

      5.   Група V (износи из колоне 8 обрасца ОА) 18.006.204,00 

II  Пореска основица (1.+2. + ... + 5.) 36.709.133,00 

 Опорезива привремена разлика (I. - II. или II. - I.) 9.849.563,77 

 Стопа 15,00% 

 Одложена пореска обавеза/средство по основу амортизације  1.477.434,57 

ПРИВРЕМЕНЕ ПОРЕСКЕ РАЗЛИКЕ 

 Укупне одложене пореске обавезе: 1.477.434,57 

Почетно стање одложених пореских обавеза 2015 1.531.432,33 

Смањење одложених пореских обавеза у 2016 53.997,76 

 

*Књиговодствена садашња вредност основних средстава умањена за садашњу вредност средстава за  

којe се не обрачунава пореска амортизација. 
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14.      ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

у хиљадама динара 

  31.децембар   31.децембар  

  2016.    2015.  

    

Добављачи у земљи 1.136  875 

Обавезе за виза картицу 59  48 

Примљени аванси 217  - 

 1.412  923  

 

Просечни кредитни период у набавци робе је 8 дана. Добављачи не зарачунавају камате. 

Централни регистар управља финансијским ризиком са циљем да осигура измирење 

свих обавеза према добављачима у  оквиру уговорених рокова.  

Обавезе према добављачима у земљи у укупном износу од 1.136 хиљада динара у 

потпуности су измирене у јануару 2017. године и имају следећу структуру: 
 

 

ОПИС Обавезе из 2016. измирене у 2017. 

Телеком Србија 272.163,81 

Гарант пензиони фонд 170.531,00 

Електродистрибуција Београд 146.123,78 

Семиотик 138.205,44 

Пронова некретнине 104.357,60 

Сага 86.675,40 

НБС 58.085,00 

С&Т 36.206,40 

ССС Србије 32.829,54 

Лазаревић & Пршић 31.320,00 

Сигурност еко тим 27.500,00 

Табулир комерц 17.088,00 

Теленор 13.651,04 

АV com 1.146,00 

УКУПНО: 1.135.883,01 

 

  Прoмeнe нa рaчунимa рeзeрвисaњa у пoсмaтрaнoм пeриoду билe су слeдeћe: 

                                                                                                                у хиљадама динара 

Tрoшкoви дугoрoчних рeзeрвисaњa 2016. 2015. 

Рeзeрвисaњa зa нaкнaдe и другe бeнeфициje 

зaпoслeних 
0  0  

Резервисање за судске спорове 2.354  0  

Укупнo: 2.354  0  

 

Централни регистар је у 2016. години извршио резервисање средстава по основу радног 

спора, јер се очекује захтев тужиоца за накнаду штете за неисплаћене зараде. 

 
 

 

 



 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 31.12.2016.године 

 

 

15.        ПОРЕЗ НА ДОБИТ  
 

а) Компоненте пореза на добит 

 у хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра         31. децембра 

 2016.  2015. 

Текући порески расходи                                                                     (8.514)                                (11.320) 

Одложени порески приходи-расходи                54                 946 

    

 (8.460)  (10.374) 

 

 

У пореском билансу за 2016. годину, Централни регистар је исказао добит у износу од 

56.758.404,00 динара, тако да по завршном рачуну за 2016. годину Централни регистар 

има обавезу за текући порески расход у износу од 8.513.760,60 динара. Централни 

регистар на дан 31.12.2016. године нема неискоришћени порески кредит по основу 

набавке основних средстава из ранијих година. 
 

 

        б) Обавезе по основу пореза на добит  

 

у хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2016.  

31. дeцeмбар 

2015. 

Текуће обавезе за порез на добит 8.514  11.319 

Уплаћене аконтације пореза на добит  11.231  6.679 

Разлика пореза за уплату -  4.640 

Више уплаћен порез 2.717  - 

 

 

Више уплаћен порез на добит у 2016. години у износу од 2.717.624,00 динара Централни 

регистар ће користити као претплату за наредни период. 
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16.       ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОВИЗИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у хиљадама динара 

За годину која се завршава 

31. децембра       31.децембра 

 2016.  2015. 

Провизије по основу:    

 - купопродајних послова закључених ван    

регулисаног тржишта  за акције 

- купопродајних послова закључених ван  

регулисаног тржишта  за обвезнице 

- купопродајних послова закључених ван  

регулисаног тржишта  за хартије од вредности РС 

и НБС 

- секундарно трговање дин.фин.инст. које је 

издала Република Србија 

- пренос фин.инст.и новца када трговање спроводе 

  РС или НБС Репо, Реоткуп  

             20.670 

 

              

               9.659 

 

             24.264 

 

 

                        - 

 

       

                   1.331                             

             27.837 

 

           

           21.716 

 

            13.463 

 

 

              11.004 

 

  

                   839                             

 - купопродајних послова закључених на 

регулисаном тржишту 

6.631  8.920 

- купопродајних послова закључених на  

регулисаном тржишту-блок трансакције за акције 

1.426  2.404 

 - отварање рачуна депонованих хартија од   

вредности 

 - отварање власничког рачуна хартија од 

вредности 

               

                 330 

 

               5.056 

               

               730 

 

             6.085 

 - пренос хартија од вредности по основу   уговора  

о поклону, аката суда и других уговора и решења 

 

5.360 

        

6.776 

 - прекњижавања по основу продаје хартија од                      

вредности Акционарског фонда Републике Србије 

 

343 

             

511 

 - регистрације емисије хартија од вредности 2.250  5.370 

 - корпоративних активности 62.801  65.249 

 - отварања емисионог рачуна                                                           680  410 

 - издавања и обнављања смарт картица 2.414  2.331 

 - одржавања клијентске апликације     1.917  1.986 

 - контроле чланова Централног регистра     1.530  1.590 

 - извода за новчане рачуне 4.140  4.189 

 - осталих услуга 6.291  5.165 

    

 

 

157.093  186.575 
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17.      ПРИХОДИ ОД ГОДИШЊЕ ЧЛАНАРИНЕ 

   

у хиљадама динара 

За годину која се завршава 

31. децембра         31. децембра 

 2016.  2015. 

Приходи од годишње чланарине 12.840  13.500 

    

    

 12.840  13.500 

 

 

18.      ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА 

   

у хиљадама динара 

За годину која се завршава 

31. децембра         31. децембра 

 2016.  2015. 

Приходи од камата  6.633  10.490 

Приходи од затезних камата 807  - 

    

 7.440  10.490 

 

Приходи од камата се односе на камате на средста депозита која Централни регистар 

има на рачунима код својих пословних банака сходно уговором дефинисаним 

интервалима. 
 

 

 19.      ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ 

   

у хиљадама динара 

За годину која се завршава 

31. децембра        31. децембра 

 2016.  2015. 

Приходи по основу курсних разлика, нето 9  6 

Расходи по основу курсних разлика, нето 10  32 

    

 

 

 20.     ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

   

у хиљадама динара 

За годину која се завршава 

31. децембра 

 2016.  2015. 

Гориво и енергенти 2.476  3.271 

Трошкови канцеларијског материјала 1.385  785 

Трошкови резервних делова -  174 

    

 3.862  4.230 
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21.        ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 у хиљадама динара 

31. децембра     31. децембра 

 2016.  2015. 

Трошкови бруто зарада и накнада зарада (нето са 

порезом и доприносима на терет запослених) по 

умањењу износа који је уплаћен у буџет 

              50.637    51.422 

  

             

 

Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада 

на терет  послодавца 

9.064  9.108 

Трошкови накнада по уговорима 381  - 

Трошкови накнада члановима управног одбора 3.521  4.046 

Остали лични расходи и накнаде 4.074  4.635 

 67.677  69.211 

 

Почев од 01.11.2014. године зараде запослених у Централном регистру су смањене у 

складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник 

РС“, бр.116/2014) и у складу са овим Законом Централни регистар је у 2016. години 

уплатио у буџет Републике Србије износ од 5.260.333,07 динара (391.266,24 по основу 

смањења накнада чланова Управног одбора и 4.869.066,83 динара по основу смањења 

зарада запослених). 
 
22.      ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

 у хиљадама динара 

31. децембра     31. децембра 

 2016.  2015. 

Трошкови закупнина 15.924  15.855 

Трошкови ПТТ услуга 3.709  4.275 

Трошкови одржавања 2.859  6.143 

Трошкови осталих услуга 498  450 

 Трошкови амортизације 12.585  19.328 

Трошкови резервисања  2.354  - 

Трошкови непроизводних услуга 5.456  3.832 

Трошкови репрезентације 531  800 

Трошкови платног промета 1.115  1.010 

Трошкови осигурања 1.110  1.242 

Одржавања/хигијена пословног простора 441  555 

Здравствени прегледи запослених 469  359 

Чланарине пословним удружењима 1.449  1.406 

Трошкови пореза 451  435 

Остали нематеријални трошкови 

Трошкови спонзорства 

1.728 

       150  

 1.053 

       100  

Уплата средстава по основу смањења зарада  5.260  5.283 

Остали непоменути расходи 20                    88  

 56.109  62.214 
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23.      ДОБИТ – ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24.  ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

  На дан биланса стања степен задужености је приказан у следећој табели: 
 

Стeпeн зaдужeнoсти 2016. 2015 . 

1. Дугoрoчнa рeзeрвисaњa 2.354 0 

2. Дугoрoчнe oбaвeзe 0 0 

3. Крaткoрoчнe oбaвeзe 2.064 6.807 

4. Укупнe oбaвeзe (1+2+3) 4.418 6.807 

5. Укупнa имoвинa 335.466 325.610 

6. Стeпeн зaдужeнoсти (4/5) 1,32% 2,09% 

 

24.1. Управљање ризиком капитала 
 

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала. Циљ упрaвљaњa кaпитaлoм 

je дa Централни регистар зaдржи спoсoбнoст дa нaстaви сa свojим пoслoвaњeм у 

нeoгрaничeнoм пeриoду у прeдвидљивoj будућнoсти, кaкo би oчувao oптимaлну 

структуру кaпитaлa сa циљeм дa смaњи трoшкoвe кaпитaлa и истовремено максимизира 

повећање профита. 

Капитал се прати на основу коефицијента задужености, који се израчунава као однос 

нето дуговања и његовог укупног капитала.  

 

  24.2.  Циљеви управљања  финансијским ризиком 

 

Пословање је изложено различитим финансијским ризцима. Ови ризици укључују 

кредитни ризик, ризик ликвидности и тржишни ризик ризик од промене девизних  

курсева. Централни регистар  не користи деривативне финансијске инструменте нити 

друге облике  обезбеђења од ових ризика који се појављују на финансијском тржишту на 

коме Централни регистар послује и углавном се фокусира на кредитни ризик, ризик 

ликвидности и валутни ризик и поступа од случаја до случаја са циљем умањења 

губитка.  

 
 у хиљадама динара 

31.децембар  31. децембар 

        2016.                2015.     

Дoбит прe oпoрeзивaњa 50.611  73.978  

Пoрeз нa дoбит   

Пoрeски рaсхoд пeриoдa 8.514  11.320  

Oдлoжeни пoрeски рaсхoди пeриoдa 0  0  

Oдлoжeни пoрeски прихoди пeриoдa 54 946  

Нeтo дoбит/губитaк  42.151  63.604  

      

ЗAРAДA ПO AКЦИJИ     

Дoбит кojи припaдa aкциoнaримa 42.151  63.604  

Пoндeрисaни прoсeчни брoj oбичних aкциja у 

oптицajу  16.587 16.587 

Oснoвнa зaрaдa пo aкциjи (РСД пo aкциjи) 2,54 3,83 
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24.3. Тржишни ризик 

 

Пословне активности Централног регистра примарно су изражене у финансијским 

ризицима од промена у девизним курсевима. Изложеност ризику од промене девизних 

курсева се мери коришћењем анализе осетљивости. Није било промена у начину на који  

се ублажава и мери овај ризик. 

 

  24.4. Ризик од промена девизних курсева 

 

Ризик од промена девизних курсева испољава утицај на позицији финансијских 

инструмената, које су изражене у валути која није функционална (извештајна) и по 

природи су монетарне. Са стањем на дан 31.12.2016. године није било нереализованих 

ставки изражених у страној валути, па самим тим не постоји ризик од промена девизних 

курсева. 
      

   24.5. Кредитни ризик   

 

Кредитни ризик се односи на ризик да друга уговорна страна не изврши своје уговорене 

обавезе, што би као резултат имало губитак за Централни регистар. Централни регистар 

послује већином са оним привредним субјектима који имају добру кредитну историју. 

За процену кредитне способности друге уговорне стране, користе се јавно доступни 

финансијски извештаји и сопствена база података.  

Изложеност Централног регистра и кредитни рејтинзи других уговорних страна се 

континуирано прате, и на тај начин се омогућава минимизирање ризика од ненаплате 

потраживања. Потраживања која се обелодањују у овим финансијским извештајима, 

осликавају природу пословних активности, фокусирану на релативно мали број 

клијената у Србији. Кредитни ризик за ова потраживања је ограничен због тога што су 

друге уговорне стране добро познати клијенти са високим кредитним рејтингом. 

У доњој табели је приказан биланс 10 највећих дужника на дан биланса стања као и 

њихове  уплате које су извршили до 10.02.2017. године : 
                  у хиљадама динарa 

РЕД. БР. ЧЛАН ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА САЛДО 
УПЛАТЕ ДО 

10.02.2017 

1. „Banca intesa“ а.д. Београд 1.490.034,28 1.490.034,28 

2. „Unicredit bank Srbija“ а.д. Београд 1.404.638,56 1.404.638,56 

3. Управа за јавни дуг 638.429,68 638.429,68 

4. „CAPITALONE“ а.д. Београд 592.971,09 - 

5. Војвођанска банка а.д. Нови Сад 549.471,60 543.671,60 

6. Комерцијална банка а.д. Београд 541.232,15 527.732,15 

7. ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд 540.108,92 - 

8. „TANDEM FINANCIJAL“ а.д. Нови Сад 473.332,66 - 

9. Банка Поштанска штедионица а.д. Београд 422.471,67 422.471,67 

10. „ERSTE BANK“ а.д. Нови Сад 378.144,66 378.144,66 
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 24.6.  Ризик ликвидности 

 

Централни регистар управља ликвидношћу тако што одржава потребан ниво новчаних 

резерви, ангажованих средстава као и резервисања за дате пласмане, тако што 

константно прати прогнозиране и стварне токове готовина, као и рокове доспећа 

финансијских средстава (пласмана) и обавеза. 

 

  24.7. Порески ризици 

  

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих 

измена. Период застарелости пореске обавезе је пет година, односно у року од пет 

година од када је обавеза настала, порески органи могу вршити контролу исправности 

обрачуна пореза.  

 
   25.    СУДСКИ СПОРОВИ 

   

Против Централног регистра се води одређени број судских спорова по основу којих се, 

на основу анализе расположиве правне документације и информација добијених од 

Републичког јавног правобранилаштва, ангажованог адвоката и запослених у правном 

сектору, не очекује да могу настати метеријални губици за Централни регистар изузев за 

радни спор са Радованом Стојановићем по основу кога је Централни регистар извршио 

резервисање средстава. 

 

 
СПОРОВИ У КОЈИМА ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ЗАСТУПА ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО 

И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

СТРAНКE 
СУД И БРOJ 

ПРEДМEТA 

ПРЕДМЕТ 

СПОРА 

ВРЕДНОСТ 

СПОРА 

ФАЗА У КОЈОЈ СЕ 

ПОСТУПАК НАЛАЗИ 
ПРOЦEНA ИСХOДA 

„Кeramika metalkoop“ 

Београд 

-ЦР је друготужени 

 

Привредни 

суд Бгд 

XXV-П-

2283/05 од 

11.07.2005. 

године 

Утврђење 

 

500.001,00 

динара 

Одбијен тужбени 

захтев, донето 

допунско решење о 

трошковима поступка, 

поступак наплате 

трошкова у току. 

Тужба је повучена. 

. Тужба је повучена. 

„Кeramika metalkoop“ 

Косовска Митровица 

-ЦР је друготужени 

Привредни 

суд Бгд 

IV-П-4642/05 

IV-П-

10173/07 од 

26.09.2008. 

године 

Исправка уписа 

акционара 

емитента 

„Кeramika“ а.д. 

Кањижа 

100.000,00 

динара 

Прекид поступка од 

26.09.2008. год. 

(Керамика а.д. 

Кањижа у стечају) 

Очекује се 

правоснажност 

повлачења туже 

чиме је Централни 

регистар ослобођен 

сваке одговорности 

Ђорђевић Томислав из 

Новог Сада 

Привредни 

П-8941/10 

П-4313/10 

Утврђење 28.107.000,0

0 динара 

Спор у вези са ДП 

Рибарскогаздинство и 

непреношење акција 

на власнички рачун 

тужиоца. Прекид 

поступка од 

30.09.2010. године, до 

правноснажног 

окончања поступка  у 

предмету број  9 П 

4313/10 – који је 

правоснажан 

Имajући у виду фaзу 

пoступкa нe 

мoжeмo прoцeнити 

исхoд спoрa, aли  

смaтрaмo дa пoстoje 

прaвни aргумeнти 

нa стрaни ЦРХoВ. 
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СТРAНКE 
СУД И БРOJ 

ПРEДМEТA 

ПРЕДМЕТ 

СПОРА 

ВРЕДНОСТ 

СПОРА 

ФАЗА У КОЈОЈ СЕ 

ПОСТУПАК НАЛАЗИ 
ПРOЦEНA ИСХOДA 

Касалица Живомир из 

Врњачка бање 

 

Привредни 

22 П.9788/10 

од 15.04.2010. 

године 

Чинидба 

 

 

 

100.000,00 

динара 

Одбијен тужбени 

захтев према ЦР. 

У току поступкак по 

жалби тужиоца. 

Имajући у виду фaзу 

пoступкa нe 

мoжeмo прoцeнити 

исхoд спoрa, aли  

смaтрaмo дa пoстoje 

прaвни aргумeнти 

нa стрaни ЦРХoВ. 

„Tref line“ д.о.о. 

Београд 

Привредни 

П-4706/11 

Накнада штете 

због 

неизвршења 

уписа залоге – 

недостатак МБ 

 

1.162.500,10 

динара 

Прекид поступка од 

28.11.2011. године до 

окончања стечаја – 

„Медиа 2“ доо који је 

дужник „Tref line“ 

д.о.о. 

Имajући у виду фaзу 

пoступкa нe 

мoжeмo прoцeнити 

исхoд спoрa, aли  

смaтрaмo дa пoстoje 

прaвни aргумeнти 

нa стрaни ЦРХoВ. 

Милојковић Зоран Основни суд у 

Нишу 

П.бр. 3492/09 

П. Бр. 1452/12 

Накнада штете 

због активир. 

предметног 

заложног права 

у корист 

повериоца 

првог реда 

уписа 

234.430,00 

динара 

Првостепени поступак 

– вештачење 

Ново рочиште 

03.03.2017. 

Имajући у виду фaзу 

пoступкa нe 

мoжeмo прoцeнити 

исхoд спoрa, aли  

смaтрaмo дa пoстoje 

прaвни aргумeнти 

нa стрaни ЦРХoВ. 

 

 

 

СПОРОВИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ НА ДАН 

31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

 

СТРAНКE 
СУД И БРOJ 

ПРEДМEТA 

OСНOВ СПOРA/ 

ВРЕДНОСТ СПОРА 
TРEНУТНO СТAЊE ПРOЦEНA ИСХOДA 

Tужиoци: 

Jугoрeмeдиja 

фaбрикa лeкoвa aд 

Зрeњaнин – у стeчajу, 

„Luxol farmacija“ дoo 

Зрeњaнин и „Penpharm“ 

дoo Зрeњaнин. 

Tужeни: Рeпубликa 

Србиja, Aгeнциja зa 

привaтизaциjу и 

Цeнтрaлни 

рeгистaр, дeпo и 

клиринг хaртиja oд 

врeднoсти 

Приврeдни 

суд у 

Зрeњaнину – 

П-553/13 

Tужбa рaди 

нaкнaдe штeтe 

12.226.909.817,10 

динара 

Суд je дaнa 19.06.2014. гoдинe 

дoнeo Прeсуду кojoм сe oдбиja 

тужбeни зaхтeв Tужилaцa у 

цeлoсти, тe сe Tужиoцу oбaвeзуjу 

дa Tужeним нaкнaдe трoшкoвe 

пaрничнoг пoступкa. 

Прекид поступка због гашења 

Агенције за приватизацију. 

Првoстeпeни 

пoступaк 

je oкoнчaн 

пoзитивнo. 

Имajући у виду 

слoжeнoст 

прeдмeтa спoрa нe 

мoжeмo 

прoцeнити исхoд 

другoстeпeнoг 

пoступкa, aли 

мoжeмo дa 

пoтврдимo дa 

прaвни aргумeнти 

нa стрaни ЦРХoВ 

свaкaкo пoстoje и 

дa je пo нaшeм 

мишљeњу 

првoстeпeнa 

прeсудa зaкoнитa.  

Tужилaц: Дoрћoл 

Инжeњeринг дoo 

Бeoгрaд 

Tужeни: MБ Униoн 

Бaнкa aд Бeoгрaд у 

стeчajу, AИК Бaнкa aд 

Ниш и Цeнтрaлни 

рeгистaр ХОВ 

Приврeдни 

суд у 

Бeoгрaду – П- 

1360/2014 

Tужбa рaди 

нeoснoвaнoг 

oбoгaћeњa и 

нaкнaдe штeтe 

128.473.381,00 

+13.819.883,52 

Укупно: 

142.293.264,52 

динара. 

Поступак је је у току пред 

Привредним судом у Београду. 

У току је вештачење у вези са 

предметом спора. 

Имajући у виду 

фaзу пoступкa нe 

мoжeмo прoцeнити 

исхoд спoрa, aли 

кao и упрeтхoднoм 

случajу смaтрaмo 

дa пoстoje прaвни 

aргумeнти нa 

стрaни ЦР. 



 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 31.12.2016.године 

 

СТРAНКE 
СУД И БРOJ 

ПРEДМEТA 

OСНOВ СПOРA/ 

ВРЕДНОСТ СПОРА 
TРEНУТНO СТAЊE ПРOЦEНA ИСХOДA 

Тужилац: Бoбaн 

Рaдoвaнoвић Тужени: 

Цeнтрaлни рeгистaр, 

дeпo и клиринг хaртиja 

oд врeднoсти 

Први oснoвни 

суд у 

Бeoгрaду 68- 

П-29579/11 

Пaрничи пoступaк – 

тужбa рaди 

извршeњa чинидбe – 

уписa aкциja у 

кoрист Tужиoцa 

510.000,00 

динара 

Суд je дaнa 06.05.2014. гoдинe 

дoнeo Прeсуду кojoм сe усвaja 

тужбeни зaхтeв Tужиoцa, тe сe 

Tужeни oбaвeзуje дa нaкнaди 

Tужиoцу трoшкoвe прaничнoг 

пoступкa.Дaнa 02.07.2014. гoдинe 

ЦРХОВ је улoжио Жaлбу нa 

првoстeпeну Прeсуду 68-П-

29579/11 oд 06.05.2014. гoдинe. 

Апелациони суд  дана 20.11.2014. 

године донео је решење о 

враћању предмета 68-П-29579/11 

Првом основном суду ради 

допуне поступка. Након тога 

Први основни суд дана 

04.12.2014. године донео је 

решење о одбацивању жалбе 

ЦРХОВ-а због 

неблаговремености. На  

наведено решење ЦР је уложио 

жалбу. 

Поднета жaлба, не 

мoжe се 

прoцeнити исхoд 

другoстeпeнoг 

пoступкa, aли 

смaтрaмo дa je 

жaлбa oснoвaнa у 

цeлoсти. 

 
РАДНИ СПОРОВИ 

 
СУД БРОЈ 

ПРЕДМЕТА 

ТУЖИЛАЦ ПРЕДМЕТ СПОРА ФАЗА У КОЈОЈ СЕ ПОСТУПАК 

НАЛАЗИ 

ПРOЦEНA ИСХOДA 

Први 

основни 

суд у 

Београд 

 

Апелацион

и суд у 

Београду 

Посл.бр. 21. 

П1-916/10 

Гж 1 

бр.5761/13 

Радован 

Стојановић 

Поништај отказа 

уговора о раду 

Донета пресуда Апелационог 

судаГж1-5761/13 oд 25.05.2016. 

гoдинe којом се преиначује 

првостепена пресуда, тако што 

сепоништава решење 

Централног регистра о отказу 

Уговора о раду Радовану 

Стојановићу и налаже се 

Централном регистру да 

наведеног запосленог врати на 

рад.  

Надокнадасудских трошкова на 

терет Централног регистра у 

износу од 597.750,00 динара + 

51.000,00 динара (другостепени 

поступак). 

Пресуду Апелационог суда 

Централни регистар је у 

потпуностиизвршио плативши 

судске трошкове и упућивањем 

Обавештења о понуди за 

закључивање Анекса уговора о 

раду. Централни регистар је 

примио одговор Радована 

Стојановића да не прихвата 

понуђени Анекс Уговора о раду 

и понуђено радно место.  

Централни регистар је дана 

15.07.2016. године поднео 

ревизију Врховном касационом 

суду на пресуду Апелационог 

суда. 

Очекује се да 

тужилац покрене 

спор  ради накнаде 

штетезанеисплаће

не араде. Штету ће 

сноситиЦентрални 

регистар. 

 



 

 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 31.12.2016.године 

 

 

 

УПРАВНИ СПОРОВИ 

 
СУД БРОЈ 

ПРЕДМЕТА 

ТУЖИЛАЦ ПРЕДМЕТ СПОРА ФАЗА У КОЈОЈ СЕ 

ПОСТУПАК НАЛАЗИ 

ПРOЦEНA ИСХOДA 

Управни 

суд у 

Београду  

 

18 У 10802/16 

од 01.08.2016. 

године 

Лука 

Београд а.д. 

Београд 

Захтев за пренос 

акција издаваоца 

„Лука Београд“ са 

несагласних 

акционара на 

наведеногиздаваоца, 

без плаћања. 

Првостепени поступак у 

току. ЦРХОВ поднео 

одговор на тужбу. 

Ради се о управном 

спору који нема 

вредност спора. 

Сматрамо да су правни 

аргументи на страни 

Централног регистра. 

Управни 

суд у 

Београду 

18 У 11428/16 

од 16.08.2016. 

године 

Зоран 

Дошен 

Тужилац тражи 

поништење решења 

ЦРХОВ-а, бр. 

3298/16-22 од 

29.06.2016. године, 

којим је усвојен 

захтев за принудни 

откуп акција 

издаваоца „АИК 

банка“ а.д. Београд 

и враћање у 

пређашње стање.  

Првостепени поступак у 

току. ЦРХОВ поднео 

одговор на тужбу. 

Ради се о управном 

спору који нема 

вредност спора. 

Сматрамо да су правни 

аргументи на страни 

Централног регистра. 

 

Управни 

суд у 

Београду 

26 У 13204/16 

од 26.09.2016. 

године 

Миле 

Дамјановић 

Тужилац тражи 

поништење решења 

ЦРХОВ-а, бр. 

3298/16-22 од 

29.06.2016. године, 

којим је усвојен 

захтев за принудни 

откуп акција 

издаваоца „АИК 

банка“ а.д. Београд 

и враћање у 

пређашње стање. 

Првостепени поступак у 

току. ЦРХОВ поднео 

одговор на тужбу. 

Ради се о управном 

спору који нема 

вредност спора. 

Сматрамо да су правни 

аргументи на страни 

Централног регистра. 

 

Управни 

суд у 

Београду 

7 У 16448/16 

од 06.12.2016. 

године 

1.Мирослав 

Илић 

2. Миодраг 

Стојановић 

3. Милан 

Стојановић 

4. Мирко 

Стојановић 

Тужилац тражи 

поништење решења 

ЦРХОВ-а, бр. 

3298/16-22 од 

29.06.2016. године, 

којим је усвојен 

захтев за принудни 

откуп акција 

издаваоца „АИК 

банка“ а.д. Београд 

и враћање у 

пређашње стање. 

Првостепени поступак у 

току. Припрема 

одговора на тужбу. 

Ради се о управном 

спору који нема 

вредност спора. 

Сматрамо да су правни 

аргументи на страни 

Централног регистра. 

 

 

 
26.      ДОГАЂАЈИ ПОСЛЕ ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 

Дo дaнa прeдaje финaнсиjских извeштaja зa 2016. гoдину ниje нaстao никaкaв дoгaђaj 

кojи би мoгao утицaти нa рeaлнoст финaнсиjских извeштaja Централног регистра зa 

2016. гoдину.  

 

 

 



HAfiOM EHE Y3 <I>J.1HAHCHJCKE H3BEWTAJE 
31. 12.201 6.rOAIIUe 

27. .LJ.EBH3HH KYPCEBH 

Cpe.ll.l:bH KypcesH Ja .aesw3e, yrspljeHH Ha Meljy6aHKapcKOM TJ)>KHWTJ' )leBH3a, npHMel:beHH Ja 
npepaYyH ,ll.eBH3HHX no3HUHja 6wnaHca CTal:ba y .ll.HHape, 3a noje,ll.HHe rnasHe saJJyre cy 6HJTH 
cne,ll.enH: 

USD 

EUR 

EeorpaJJ., 24.02.2 

,-

31. ACUCM6ap 

2016. 

117, 1353 
123,4723 

31. JlCUeMt5ap 

2015. 

111 ,2468 
121 ,6261 

JbHJbaHa KHe>t<esHh 
.[{HpeKTOp Q>HHaHCHjCKOf H OnWTer 

~~~"doh_ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

за 2016. годину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, март 2017. године 

ЦЕНТРАЛНИРЕГИСТАР
ДЕПОИКЛИРИНГХАРТИЈАОДВРЕДНОСТИА.Д.

ЦЕНТРАЛНИРЕГИСТАР
ДЕПОИКЛИРИНГХАРТИЈАОДВРЕДНОСТИА.Д.

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 
ДЕПО  И  КЛИРИНГ  ХАРТИЈА  ОД  ВРЕДНОСТИ  А.Д. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 
 
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности започео је обављање делатности  

2001. године, као организациона јединица у саставу Народне банке Србије, ради евидентирања 

емисије финансијских инструмената и власништва прве емисије обвезница старе девизне штедње 

грађана. Потом је његова функција проширена на евидентирање свих емитованих финансијских 

инструмената, власника свих финансијских инструмената, као и обављање клиринга и салдирања 

финансијских инструмената и новца по основу трговања финансијским инструментима.  

 

Дана 10.12.2003. године, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д. Београд (у 

даљем тексту: Централни регистар) је регистрован као правно лице, у правној форми 

акционарског друштва, у 100% власништву Републике Србије. Права обавезе и одговорности 

Централног регистра утврђени су Законом о тржишту капитала и Законом о привредним 

друштвима. 

 

Комисија за хартије од вредности, на основу Закона о тржишту капитала, надлежна је да 

регулише и врши надзор над пословањем Централног регистра, док је, према истом закону, у 

надлежности Народне банке Србије да доноси прописе којима се уређује начин обављања платног 

промета преко новчаних рачуна код Централног регистра и прати законитост његовог обављања. 

 

Централни регистар данас представља истовремено депозитарну институцију и клириншку кућу 

која послове из свог делокруга обавља у складу са законом и међународним стандардима. 

Централни регистар је институција која својим деловањем представља један од главних стубова 

финансијског тржишта.    

 

Основне функције Централног регистра на финансијском тржишту су:   

• обезбеђење сигурног система регистровања власништва над свим емитованим 

финансијским инструментима; 

• спровођење транспарентног преноса  власништва уз минималне трошкове;   

• спровођење јединственог клиринга и салдирања финансијских инструмената и новца по 

основу трансакција са финансијским инструментима;  

• гарантовање непорецивости извршених трансакција; 

• омогућавање регулаторима да врше потребан надзор на тржишту финансијских 

инструмената; 

• примена међународних стандарда; 

• повезивање са  регионалним и међународним институцијама истог профила; 

• подстицање  развоја финансијског тржишта у Србији.  

 

Централни регистар је институција која се бави, како активностима које претходе трговању 

(регистрација финансијских инструмената у дематеријализованом облику), тако и пост-

трговачким активностима, с обзиром да је главна функција Централног регистра пружање 

инфраструктуре за тачно и сигурно евидентирање, као и благовремено салдирање трансакција са 

финансијским инструментима. 
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Цeнтрaлни рeгистар – основни подаци 

    

Пун нaзив институциje Цeнтрaлни рeгистaр, дeпo и клиринг хaртиja oд врeднoсти 

Aдрeсa  Tрг Никoлe Пaшићa бр. 5, Бeoгрaд, Рeпубликa Србиja 

Web aдрeсa  www.crhov.rs  

Прaвнa фoрмa  aкциoнaрскo друштвo 

Прaвни стaтус издaвaoцa  aктивнo приврeднo друштвo 

Maтични брoj  17518968 
ПИБ - пoрeски 
идeнтификaциoни брoj  103154145 

Teкући рaчуни и бaнкe кoд 
кojих сe рaчуни вoдe   

„Komercijalna banka“ рн. бр. 205-202139-18 
„Hypo Alpe Adria Bank“ рн. бр.165-1646-54  

„Вojвoђaнскa бaнкa“ рн. бр. 355-1062751-71        
„Societe Generale Banka Srbija“ рн. бр. 275-0010221959801-78 

„АИК Банка“ рн. бр. 105-24603-37 
„Српска Банка“рн. бр. 295-0000001249992-59                                       

Дaтум oснивaњa  10.12.2003. године 
Брoj рeшeњa уписa у Aгeнциjи 
зa приврeднe рeгистрe 152/2005 oд 21.01.2005. гoдинe 

Шифрa дeлaтнoсти  
6619-Остале помоћне делатности у пружању финансијских 

услуга, осим осигурања и пензијских фондова 

Teлeфoн  00381 11 3331 380 

Фaкс  00381 11 3331 329 

e-mail  office@crhov.rs  
Прeдсeдник Скупштинe 
aкциoнaрa Дијана Монтиљо-Михајловић 

Прeдсeдник Упрaвнoг oдбoрa Mилaн Лучић 

Дирeктoр  др Aнa Joвaнoвић 

Рeвизoр зa 2016. гoдину „IEF“ д.o.o. Бeoгрaд 
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ПРИНЦИПИ ФУНКЦИОНИСАЊА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА  

  
Централни регистар представља самосталну институцију која послује у складу са законском 
регулативом Републике Србије: 

• Закон о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016); 
• Закон о привредним друштвима ("Сл. глaсник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. зaкoн 

и 5/2015); 
• Закон о преузимању акционарских друштава ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006, 107/2009, 

99/2011 и 108/2016); 
• Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку 

приватизације ("Сл. глaсник РС", бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015);  
• Закон о приватизацији ("Сл. глaсник РС", бр. 83/2014 46/2015, 112/2015 и 20/2016) и другим 

релевантним законима,   
 

и у складу са својим општим актима: 
• Правила пословања Централног регистра; 
• Правилник о тарифи Централног регистра; 
• Правилник о терминском плану рада Централног регистра; 
 

Централни регистар је пуноправни члан међународних организација: ECSDA (European Central 

Securties Depository Association-Европско удружење централних регистара), ANNA (Association of 

National Numbering Agencies-Удружење националних агенција које хартијама од вредности 
додељују идентификационе ознаке - CFI код и ISIN број).  
 
У том смислу, Централни регистар у свом пословању примењује и међународне стандарде: 

• G10 Recommendations;1 
• G30 Recommendations;2 
• IOSCO-CPSS Recommendations for securities settlement systems (Препоруке за системе 

салдирања хартија од вредности); 
• CESR-ECB (European Central Bank) Standards for securities clearing and settlement in the 

EU (Стандарди за клиринг и салдирање хартија од вредности у ЕУ); 
• Директива ЕУ 98/26 о финалности код салдирања у системима плаћања и салдирања 

хартија од вредности (Directive 98/26/EC of the European parliament and of the Council of 
19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems); 

• Директива ЕУ 2002/47 o финансијским колатералним споразумима (Directive 
2002/47/EC of the European parliament and of the Council of 6 June 2002 on financial 
collateral arrangements); 

• План за хармонизацију ЕУ у вези законске инфраструктуре за клиринг и салдирање. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1G10-Група 10 представља удружење министара и гувернера Централних банака 10 земаља који имају задатак да 
унапреде принципе функционисања финансијских тржишта, посебно у домену међународног трговања финансијским 
инструментима. Чланице Групе 10 чине представници 11 земаља: Белгије, Канаде, Француске, Немачке, Италије, Јапана, 
Холандије, Шведске, Швајцарске, Велике Британије и Сједињених Америчких Држава. Ова група је усвојила Принципе 
који представљају основу за спровођење активности Међународног монетарног фонда и Међународне банке за обнову и 
развој. Усвојени принципи дају генералне смернице за све државе и представљају универзалне међународне стандарде. 
Циљ им је да унапреде платне системе држава, побољшају ефикасност, умање ризик и појачају сигурност у обављању 
трансакција. 
2 G30-Група 30 представља међународно удружење највећих приватних и јавних финансијских инвеститора чији је 
задатак да размотри развој клиринга и салдирања на глобалном нивоу и да сачини Препоруке које ће имати за циљ: 
смањење трошкова, умањење ризика, пооштравање надзора и унапређење ефикасности у спровођењу тржишних 
активности везаних за финансијске инструменте.   
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Усклађеност пословања Централног регистра са Препорукама G 30  

Препоруке Примена: 

Закључнице треба да буду достављене на Т+0 за 
директне учеснике. Закључнице треба да буду упућене 
систему салдирања. 

Да. Регулисано тржиште формира закључнице. 
ЦРХоВ добија закључнице у току трговачког дана. 

Учесници на тржишту треба да су чланови система за 
трговање. Индиректни учесници добијају потврду до 
Т+1. 

Да. ЦРХоВ обрађује закључнице и прослеђује 
електронске поруке учесницима у трговању. Потврде о 
трговању су обавеза чланова ЦРХоВ и они могу да их 
доставе на Т+1. 

Свака земља треба да има Централни регистар са 
највећим могућим бројем укњижених финансијских 
инструмената. Дематеријализација треба да буде 

свеобухватна. 

Да. Финансијски инструменти су 

дематеријализовани и укњижени у електронском 
облику у ЦРХоВ. 

Свака земља треба да уведе или РТГС или netting 
систем трговања. 

Да. ЦРХоВ салдира у netting систему све закључене 
трансакције са финансијским инструментима. Члан  је 
РТГС система и преко њега електронски врши 
плаћање. 

Салдирање свих финансијских инструмената треба да 
се заснива на строгом DVP принципу. 

Да. ЦРХоВ спроводи салдирање по DVP принципу. 

Плаћања која се врше у процесу салдирања 
трансакција са финансијским инструментима и 
сервисирања финансијских инструмената у 
портфолију се спроводи усвајањем конвенције "same-

day funds". 

Да. Новчана средства се истог дана након салдирања 
преносе члановима Централног регистра. 

Постојање Т+3 rolling система салдирања. 

Да. Постоји Т+2 rolling систем салдирања за 
трговања на регулисаном тржишту, као и салдирање у 
реалном времену за финансијске инструменте којима 
се тргује ван регулисаног тржишта. 

Позајмљивање финансијских инструмената треба 
подстицати као метод убрзања клиринга и салдирања 
трансакција са финансијским инструментима. 
  

Да. Дозвољено је позајмљивање финансијских 
инструмената као инструмент за реализовање 
клиринга и салдирања. 

Применити ISO стандарде.  

Да. ISIN бројеви се додељују свим финансијским 
инструментима по међународним стандардима и то: 
ISO стандард 6166 за доделу ISIN броја и ISO 
стандард 10962 за доделу CFI кода (АNNA-Association 
of National Numbering Agencies). 

 
Табела бр. 1. Усклађеност пословања Централног регистра са Препорукама G 30 

 
 
Као и у већини упоредноправних система, законском регулативом Републике Србије - прописана је 
дематеријализација свих хартија од вредности које се издају у складу са Законом о тржишту 
капитала, и њихово евидентирање у електронском облику, тако да хартије од вредности 
представљају електронске записе у информационом систему Централног регистра. 
 
Централни регистар примењује важеће законе и међународне стандарде, како код регистрације 
финансијских инструмената, додељивања јединственог ISIN броја и CFI кода и евидентирања 
власништва, тако и код клиринга и салдирања трансакција са финансијским инструментима 
закључених на регулисаном тржишту/МТП, или ван регулисаног тржишта/МТП. Ови стандарди се 
такође односе на истовремену испоруку финансијских инструмената са плаћањем (DVP), 
салдирање у реалном времену (Real Time Settlement), rolling систем салдирања (до Т+2, Rolling 
Settlement Cycle), као и управљање ризиком (Risk Management), тј. гарантовање успешности 
окончања трансакције и елиминисање нежељених утицаја на окончање салдирања (финалност и 
неопозивост салдирања).  
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У Централном регистру евидентирани су сви финансијски инструменти емитовани на територији 
Републике Србије у дематеријализованој форми (обвезнице РС, благајнички записи НБС, записи 
Трезора РС, корпоративне обвезнице, муниципалне обвезнице, акције).  
 
Салдирање је могуће извршити у домаћој валути, као и у ЕУР, односно, како за трансакције 
закључене на локалном тржишту у динарима и ЕУР, тако и за трансакције са финансијским 
инструментима који су индексирани у ЕУР.  
 
Основне услуге (core sevices) представљају основне функције на којима се базирају улога и циљ 
формирања Централног регистра. То су, пре свега: регистровање емисија финансијских 
инструмената, регистровање власништва над финансијским инструментима, прекњижавање 
власништва по различитим основама, као и вођење различитих врста рачуна финансијских 
инструмената. По основу обављеног трговања финансијских инструмената, обавља се 
конфирмација трговања од стране учесника у трансакцији, што такође припада основним услугама. 
Након тога се спроводи клиринг тј. утврђивање потраживања и обавеза финансијских 
инструмената и новчаних средстава за сваког учесника у трансакцији. У одређеном периоду за 
салдирање (settlement period), врши се пренос власништва над финансијским инструментима 
истовремено са преносом новца (DVP принцип). 
  
У склопу основних функција, Централни регистар има развијену функцију управљања ризиком. 
Наиме, чланови Централног регистра, који могу бити: кредитне институције, инвестициона 
друштва, друштва за управљање фондовима и другa лицa која испуњaвajу услoвe члaнствa 
прoписaнe aктимa Цeнтрaлнoг рeгистрa уплаћују прописани фиксни износ на рачун гарантног 
фонда Централног регистра. У случају неизмирења обавеза по основу трансакција са финансијским 
инструментима, активирају се средстава гарантног фонда, а члан Централног регистра је дужан да 
у одређеном року уплати недостајућа средства до прописаног износа.  
 
Поред основних услуга (core sevices), Централни регистар, као и све међународне институције 
истог типа, пружа и додатне услуге (non-core sevices), које обухватају: вршење корпоративних 
радњи својим члановима (објављивање и спровођење понуде за преузимање, објављивање позива 
за одржавање скупштине акционара, објављивање позива за давање заступничких изјава са 
пуномоћјем за потребе одржавања скупштине акционара, исплату дивиденде за акционаре, исплату 
купона, ануитета односно главнице финансијских инструмената, издавање књиге акционара итд.), 
спровођење принудне куповине и продаје финансијских инструмената, упис заложног права на 
финансијским инструментима, упис привремене мере забране располагања финансијским 
инструментима, итд. Обављањем свих наведених услуга, Централни регистар испуњава услове 
утврђене законом и међународним стандардима за овај тип институције, која чини део 
инфраструктуре савремених финансијских тржишта. 
 
Као институција задужена за вођење евиденције о законитим имаоцима финансијских 
инструмената, као и за сигуран и благовремен пренос власништва над финансијским 
инструментима, Централни регистар је електронски повезан са свим учесницима на финансијском 
тржишту. 
 
Систем Централног регистра представља јавни on-line електронски финансијски сервис према свим 
учесницима на финансијском тржишту и поседује све елементе електронског пословања. 
 

 

КАПИТАЛ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА  

 

а) Основни капитал 

 

Основни капитал Централног регистра на дан 31. децембра 2016. и 2015. године и власничка 
структура су следећи: 
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Табела бр. 2 Власничка структура капитала Централног регистра 

МБ 

акционара 

Назив акционара Проценат 

учешћа 

Основни капитал на дан 

31. децембар 2016. године  

Основни капитал на дан 

31. децембар 2015. године 

  

 
у хиљадама 

динара  
број 

акција  
у хиљадама 

динара 
број 

акција 

          
07020171 Република Србија 100% 165.870  16.587  165.870  16.587 

   165.870  16.587  165.870  16.587 

 
 

Номинална вредност по акцији износи 10,000 динара, акције су обичне акције,свaкa aкциja имa 
jeдaн глaс, прeнoс влaсништвa ниje oгрaничeн, у пoтпунoсти су oтплaћeне, глaсe нa имe и 
рeгистрoвaнe су у Централном регистру. Централни регистар је акционарско друштво чијим се 
акцијама не тргује на берзи.  

 
 

Табела бр. 3 Преглед стицања акција издаваоца Централни регистар, депо и клиринг хартија од 

вредности за акционара Република Србија (МБ: 07020171) у периоду од 01.01.2004. године до 

31.12.2016. године 

Година Повећање капитала 

(у хиљадама динара) 
Број 

акција 

Номинална 

вредност акција  

Основ стицања 

акција 

Децембар 

2003.  

3.500 350 10.000 оснивачки капитал 

04.07.2006. 43.500  4.350 10.000 докапитализација из 
остварене добити 

28.06.2007. 45.740  4.574 10.000 докапитализација из 
остварене добити 

02.07.2008. 73.130  7.313 10.000 докапитализација из 
остварене добити 

Укупно: 165.870  16.587 10.000  

 
 

У складу са Законом о тржишту капитала удео државног капитала не може бити мањи од 51%. 
Новчани део основног капитала Централног регистра не може бити мањи од 750.000 eврa у 
динарској противвредности по званичном средњем курсу на дан уплате. 
 
 
б) Остали капитал 

 

Остали капитал Централног регистра на дан 31. децембра 2016. и 2015. године износи: 
 

 31. децембар 

2016. 

 31. децембар 

2015. 

    
 24.308  24.308 
 24.308  24.308 

 

 

Остали капитал представља вредност опреме пренете Централном регистру од стране Народне 
банке Србије без надокнаде, а у складу са чланом 260. претходно важећег Закона о тржишту 
хартија од вредности и других финансијских инструмената (који је важио до дана почетка примене 
Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената објављеног у 
Службеном гласнику РС бр. 47/2006), према којем даном оснивања Централног регистра, 
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Централни регистар преузима сву документацију која се односи на послове са хартијама од 
вредности, опрему и информациони систем Народне банке Србије, као и запослене у Народној 
банци Србије који су ове послове обављали до дана оснивања Централног регистра. 
  
Наведени износ капитала није регистрован/уписан у Агенцији за привредне регистре Републике 
Србије, нити су до 31. децембра 2016. године по овом основу емитоване акције. 
 

 

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И АКТИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА  

 
Организација Централног регистра усклађена је са Законом о тржишту капитала и са Законом о 
привредним друштвима. 
 
Овлашћења Скупштине акционара Централног регистра врши Влада Републике Србије преко 
овлашћених представника. Представнике у Скупштини акционара Централног регистра  именује и 
разрешава Влада Републике Србије, на предлог министарства надлежног за послове финансија. 
 

Скупштина акционара Централног регистра: 
• доноси и мења статут;  
• утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Централног регистра и надзире њихово 

остваривање; 
• одлучује о повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од 

вредности;  
• усваја финансијске извештаје и извештај ревизора; 
• усваја извештај о пословању Централног регистра; 
• усваја финансијски план и план набавки; 
• одлучује о статусним променама и промени седишта Централног регистра; 
• одлучује о стицању и располагању имовином велике вредности и висини улагања у основна 

средства Централног регистра;  
• одлучује о употреби и распоређивању остварене добити, односно покрићу губитка; 
• одлучује о износу и структури резерви; 
• именује и разрешава чланове управног одбора;  
• одлучује о накнадама члановима управног одбора;  
• доноси пословник о свом раду; 
• одлучује о избору ревизора;  
• доноси акте пословне политике; 
• одлучује о другим питањима у складу са законом, другим прописом и општим актом 

Централног регистра.  
 

На дан 31. децембар 2016. године, састав Скупштине акционара Централног регистра је: 
 

 
У 2016. години одржано је укупно четири седнице Скупштине акционара Централног регистра. 
 

Управни одбор Централног регистра: 
• утврђује предлог пословне стратегије и пословне циљеве Централног регистра и надзире 

њихово остваривање; 
• врши надзор над радом директора и пословањем Централног регистра; 
• установљава рачуноводствене политике и политике управљања ризицима; 
• утврђује предлог финансијских извештаја Централног регистра и подноси их скупштини на 

усвајање; 

Име и презиме Позиција 
  
Дијана Монтиљо-Михајловић 
Александра Драговић Делић 
Милош Велимировић 

Председник Скупштине акционара 
Члан Скупштине акционара 
Члан Скупштине акционара 
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• утврђује предлог финансијског плана и плана набавки и подноси их скупштини на 
усвајање; 

• утврђује предлог извештаја о пословању и подноси га скупштини на усвајање; 
• одлучује о давању и опозивању прокуре; 
• сазива седнице скупштине Централног регистра и утврђује предлог дневног реда; 
• доноси и усваја опште и друге акте Централног регистра утврђене законом и другим 

прописом; 
• доноси акт којим се уређује организација и систематизација послова у Централном 

регистру; 
• припрема предлоге за скупштину Централног регистра и извршава њене одлуке; 
• утврђује износ и дан дивиденде, дан плаћања и поступак плаћања дивиденде; 
• одлучује о службеним путовањима директора Централног регистра; 
• доноси пословник о раду управног одбора Централног регистра; 
• обавља и друге послове утврђене законом, другим прописом и општим актом Централног 

регистра. 
 
На дан 31. децембар 2016. године, састав Управног одбора Централног регистра је: 

 
У 2016. години, одржано је  укупно десет седница Управног одбора Централног регистра. 
 
Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-9960/13 од 22. новембра 2013. године за директора 
Централног регистра именована је др Ана Јовановић која је, након добијања сагласности Комисија 
за хартије од вредности, ступила на рад 1. децембра 2013. године. 
 
У току 2016. године донета су следећа општа акта Централног регистра: 

• Измене и допуне Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од 
вредности; 

• Измене и допуне Корисничког упутства Централног регистра, депоа и клиринга хартија од 
вредности; 

• Правилник о тарифи; 
• Измене и допуне Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама са контним 

планом; 
• Шифaрник врстa хaртиja oд врeднoсти и других финaнсиjских инструмeнaтa; 
• Измене и допуне Пословника о раду Управног одбора Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од вредности; 
• Измене и допуне Правилника о систематизацији Централног регистра, депоа и клиринга 

хартија од вредности; 
• Процедура писарнице Централног регистра; 
• Методолошко упутство за обрачун и наплату тарифе Централног регистра. 

 
 

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА 

 

Послови Централног регистра обављају се у седишту Централног регистра, у оквиру 
организационих јединица-сектора, утврђених актом о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места. 
 
Oрганизационом јединицом-сектором Централног регистра руководи директор организационе 
јединице-сектора. 
 
 

Име и презиме Позиција 
  
Милан Лучић  Председник Управног одбора 
Александар Ковачевић 
Љиљана Ковачевић 

Заменик председника Управног одбора 
Члан Управног одбора 

Светлана Марушић Члан Управног одбора 
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Централни регистар има следеће организационе јединице: 

• Сектор за клиринг и салдирање; 
• Сектор за администрирање рачуна; 
• Сектор информационе технологије; 
• Правни и кадровски сектор; 
• Финансијски и општи сектор. 

Ван сектора, посебни организациони делови су: 
• Директор; 
• Помоћник директора; 
• Пословни секретар; 
• Интерна ревизија. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Директор 

Централног регистра 

Директор сектора 
 
 

Директор сектора 
 

Директор сектора 
 
 

Директор сектора 

 

 

Директор сектора 
 

 

Помоћник 

директора 

Координатор за 
амиднистриарање 
рачуна 3 

Координатор за 
амиднистриарање 
рачуна 2 

Пројектант 2 

Пројектант 1 

Програмер  

ДБ администратор 

Координатор за 
финансијске и опште 
послове 
 

Координатор за опште 
послове 
 
Администратор за 
финансијске и 
књиговодствене 
послове 
 

Координатор за правна 
питања и чланство 3 

Координатор за правна 
питања и чланство 2 
 

Администратор за 
материјално 
финансијске послове 

Координатор за 
клиринг и 
салдирање 3 

Координатор за 
клиринг и 
салдирање 2 

Координатор за 
клиринг и 
салдирање 1 

Организаотр обраде 
података 
 
Администратор 
обраде података 
 

Пословни 

секретар 

Сектор за 

клиринг и 

салдирање 
 

Сектор за 

администрирање 

рачуна 
 

Правни и 

кадровски сектор 
 

Финансијски и 

општи сектор 
 

Интерна 

ревизија 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

Сектор за 

информационе 

технологије 

 

Координатор за 
амиднистриарање 
рачуна 1 
 Систем администратор 

за серверску 
инфраструктуру 
 
Систем администратор 
за мрежну 
инфраструктуру 
 

Систем администратор 1 
 

Координатор за правна 
питања и чланство 1 
 

Координатор за 
кадровске послове 
 

Возач 
 

Курир - архивар 
 

Координатор за 
послове интерне 
ревизије 2 
 
Координатор за 
послове интерне 
ревизије 1 
 

Директор  
 

Оператер 

График 1. Организациона шема Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на 

дан 31.12.2016. године 
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ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ  

 
Укупан број запослених радника на дан 31.12.2016. године износи 32. 
 

ВСС(VII); 
65,63%

ВШ (VI); 6,25%

ССС (IV, V); 
28,13%

Квaлификaциoнa структурa зaпoслeних

 
 

График бр. 2. Квалификациона структура запослених (у %) 

 
 
Квалификациона структура запослених показује велико учешће запослених са високом школском 
спремом (65,63%), у укупном броју запослених. 
 

 
 

График бр. 3. Структура запослених по годинама стажа (у %)  
 
Централни регистар је константно суочен са проблемом малог броја запослених, нарочито 
високообразованих кадрова  ИТ усмерења који, због виших зарада, одлазе у приватни сектор. Овај 
проблем је посебно изражен у условима забране запошљавања, смањења плата у јавном сектору и 
ограничења броја запослених у јавном сектору. Имаjући у виду значај и улогу Централног регистра 
на тржишту капитала Републике Србије, наведена ограничења у кадровској политици могу 
представљати велики ризик за обезбеђење континуитета пословања Централног регистра.  
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25 – 35 година
12,50%

36 – 45 година
34,38%46 – 55 година

21,88%

Преко 55 
година  
31,25%

Структурa зaпoслeних пo гoдинaмa 

стaрoсти

 
 

График бр. 4. Структура запослених по годинама старости (у %) 
 

 
 

ПОСЛОВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА  

 
У складу са Законом о тржишту капитала и Статутом, Централни регистар обавља следеће послове: 

1) вођење регистра финансијских инструмената; 
2) вођење евиденције о финансијским инструментима на рачунима издавалаца; 
3) вођење и евиденција рачуна чланова Централног регистра и њихових клијената; 
4) упис права трећих лица на финансијским инструментима; 
5) чување електронске евиденције о финансијским инструментима и чување 

материјализованих хартија од вредности; 
6) вођење новчаних рачуна чланова Централног регистра, укључујући послове у вези са 

плаћањем и другим приносима на финансијске инструменте;  
7) укњижавање власништва над материјализованим хартијама од вредности у 

дематеријализованој форми;  
8) клиринг и салдирање на основу закључених трансакција са финансијским 

инструментима и утврђивање стања обавеза и потраживања чланова Централног 
регистра и њихових клијената након измирења међусобних обавеза и потраживања; 

9) пренос финансијских инструмената на рачуне чланова Централног регистра; 
10) утврђивање и додела једнообразног идентификационог броја финансијских 

инструмената;  
11) вођење шифарника врста финансијских инструмената;  
12) послове у вези са корпоративним радњама издавалаца финансијских инструмената;  
13) послове депоновања акција у вези са преузимањем акционарских друштава;  
14) обрачунавање пореза на пренос финансијских инструмената, у складу са законом;  
15) учествовање у међународним организацијама које се баве пословима регистрације, 

клиринга и салдирања, као и сарадња са тим организацијама;  
16) друге послове у вези са финансијским инструментима, укључујући активности чије је 

обављање неопходно ради вршења послова из његове делатности. 
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Слика бр. 1. Место и улога Централног регистра на финансијском тржишту 
 
 

       Табела бр. 4. Збирни преглед пословања Централног регистра у 2016. години 

 (најзначајнији подаци) 

Укупан број издавалаца  2.408 

Вредност емисија уписаних у 2016. години (у милиoнимa €) 13.223 

Врeднoст исписaних/ исплaћeних финансијских инструмената              
(у милиoнимa евра) 13.325 

Врeднoст финансијских инструмената кojи сe вoдe нa рaчунимa ФИ     
(у милиoнимa евра) 

33.704 

Укупнa врeднoст рализованих прeнoсa финансијских инструмената    
(у милиoнимa евра €) 

59.582 

Брoj реализованих  прeнoсa финансијских инструмената (у хиљaдaмa) 350 

 

 
 

График бр. 5. Однос вредности и броја реализованих преноса финансијских инструмената  
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УПИС ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР  

 
Рeгистaр финaнсиjских инструмeнaтa Централног регистра oбухвaтa: 

� влaсничкe хaртиje oд врeднoсти : 
• акциje; 

� дужничкe хaртиje oд врeднoсти: 
• oбвeзницe Рeпубликe Србиje (у динaримa и EУР); 
• oбвeзницe дeвизнe штeдњe (у EУР); 
• блaгajничкe зaписe Нaрoднe бaнкe Србиje; 
• зaписe Tрeзoрa Рeпубликe Србиje (у динaримa и EУР); 
• муниципaлнe oбвeзницe; 
• кoрпoрaтивнe oбвeзницe. 

 
Укупан број уписаних зaкoнитих имaлaцa финaнсиjских инструмeнaтa у базу података Централног 
регистра, са стањем на дан 31.12.2016. године, је oкo 5,2 милиона, од чега је преко 4,8 милиона 
законитих ималаца бесплатних акција, уписаних у склaду сa Зaкoнoм o прaву нa бeсплaтнe aкциje и 
нoвчaну нaкнaду кojу грaђaни oствaруjу у пoступку привaтизaциje. 
 
Укупан број рачуна финансијских инструмената, који се воде у систему Централног регистра, на 
дан 31.12.2016. године износи  8.449.623, и упоредно посматрано је изразито висок.  
 

Taбeлa бр. 5.  Цeнтрaлни рeгистри у Европи сa нajвeћим брojeм oтвoрeних 

рaчунa финaнсиjских инструмeнaтa нa дaн 31.12.2015. гoдинe
3 

Цeнтрaлни рeгистaр 

Брoj рaчунa финaнсиjских 

инструмeнaтa 

MKK (Tурскa)  45.620.850 
Depozitarul Central (Румуниja)  8.470.553 
ЦР ХоВ (Србиja)  8.443.231 

VP Securities (Дaнскa)  3.305.228 
Euroclear Шведска 3.200.000 

 
У периоду  oд 2011. гoдинe дo 2016. гoдинe, брoj aкциoнaрских друштaвa je смaњeн зa приближнo 
хиљaду, док је број активних финансијских инструмената, у периоду од 2013. године до 2016. 
године, смањен за приближно шест стотина. 
  

 
 

График бр. 6. Приказ тенденције смањења броја издаваоца финансијских инструмената уписаних  

у Централном регистру у периоду од 2011. године до 2016. године 

 

                                                 
3 ECSDA CSD Factbook 2015. (http://ecsda.eu/wp-content/uploads/2015_CSD_Factbook.pdf) 
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График бр. 7. Број активних финансијских инструмената по ИСИН броју  

 

Удружење националних нумеричких агенција (ANNA) је током 2016. Године, усвојило нов стандард 
ISO 10962 који се односи на класификацију финансијских инструмената. Централни регистар је, 
као члан овог Удружења и као Национална Нумеричка Агенција Републике Србије у чијој је 
надлежности, у складу са законом, додела идентификационих ознака финансијским 
инструментима, извршио усклађивање са новим стандардом. Централни регистар је дана 
29.12.2017. године, усвојио нови Шифaрник врстa хaртиja oд врeднoсти и других финaнсиjских 
инструмeнaтa, којим је прописана обавеза издаваоца да најкасније до 01.04.2017. године изврше 
усклађивање ЦФИ кода за постојеће уписане финансијске инструменте. 
 

КЛИРИНГ И САЛДИРАЊЕ ЗАКЉУЧЕНИХ ТРАНСАКЦИЈА  

 
Централни регистар представља депозитарну институцију и клириншку кућу која својим 
члановима и њиховим клијентима обезбеђује сигурно регистровање финансијских инструмената, 
салдирање закључених послова са финансијским инструментима, односно врши клиринг и 
салдирање трансакција закључених на регулисаном и ван регулисаног тржишта.  
 
Систем салдирања финансијских инструмената је дизајниран на основу Препорука за систем 
салдирања финансијских инструмената (Recommendations for Securities Settlement systems - 
Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS; Тechnical Committee of the International 
Organization of Securities Commissions - IOSCO). 
 
На основу законских прописа, Народна банка Србије отвара и води новчане рачуне Централног 
регистра. Салдирање у домаћој валути се одвија преко новчаног рачуна Централног регистра који 
се води код Народне банке Србије у РТГС систему. Салдирање трансакција у страној валути, 
Централни регистар спроводи  преко девизног  рачуна код Народне банке Србије. 
 
Централни регистар врши пренос финансијских инструмената са рачуна продавца на рачун купца 
истовремено са преносом новчаних средстава са рачуна купца на рачун продавца (Delivery versus 

Payment – DVP), који подразумева: 
• салдирање трaнсaкциjа зaкључeних нa рeгулисaнoм тржишту/MTП и OTЦ 

тржишту, 

• истoврeмeни прeнoс финaнсиjских инструмeнaтa и нoвцa, 

• примену модела 2 салдирања према препорукама Банке за међународни систем 

салдирања (BIS) тј. сaлдирaњe финaнсиjских инструмeнaтa нa нивoу клиjeнтa и 

сaлдирaњe нoвчaних срeдстaвa нa нивoу члaнa Цeнтрaлнoг рeгистрa, 

• вишeструкo сaлдирaњe (multiple settlement),  

• oбaвљaњe сaлдирaњa у oквиру прoписaнoг рoкa зa сaлдирaњe (settlement cycle). 
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ЧЛАНОВИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА,
ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД

ВРЕДНОСТИ
БЕРЗА

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И
КЛИРИНГ ХАРТИЈА
ОД ВРЕДНОСТИ

RTGS
REAL TIME GROSS SETTLEMENT
(ДИНАРСКИ РАЧУН ЦЕНТРАЛНОГ

РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ)

ИНПУТ

XML
EЛЕКТРОНСКЕ

ПОРУКЕ
(SWIFT)

КОНФИРМАЦИЈА

КЛИРИНГ И САЛДИРАЊЕ
(T+0...T+2) 
INTEGRATED MODEL

Салдирање по DVP принципу

ДИНАРСКО

САЛДИРАЊЕ

(SWIFT)

ДЕВИЗНИ РАЧУН ЦЕНТРАЛНОГ
РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

ДЕВИЗНО

САЛДИРАЊЕ
(SWIFT)

ЗАКЉУЧНИЦЕ

XML

ЕЛЕКТРОНСКЕ

ПОРУКЕ

(SWIFT)

 
 

Слика бр. 2. Салдирање по DVP принципу 
 
Поред салдирања по DVP принципу, Централни регистар врши пренос финансијских инструмената 
по основу плаћања другим финансијским инструментима (Delivery versus Delivery – DVD), пренос 
финансијских инструмената без плаћања (Free of Payment - FOP), као и пренос новчаних средстава 
по основу исплате дивиденде, главнице, ануитета и купона дужничких хартија од вредности, а у 
складу са Терминским планом рада Централног регистра. 
 
За трансакције закључене на регулисаном тржишту/МТП-у, дужина циклуса салдирања је до два 
дана (Т+0 до Т+2), док се за трансакције закључене ван регулисаног тржишта/МТП салдирање 
извршава у реалном времену (real-time), или на дан назначен од стране члана односно клијента 
(Т+0 до Т+2). Салдирање трансакција по основу понуде за преузимање акција и понуде за стицање 
сопствених акција и понуде за придруживање акција Акционарском фонду или Агенцији за 
приватизацију ради продаје на тендеру, врши се на дан унет у захтеву (Т+1 до Т+2).  
 
У циљу усклађивања са одредбама регулативе Европске уније, којом се уређује пословање 
централних депозитара, почев од 01.01.2016. године, дужина циклуса салдирања за све финансијске 
инструменте сведена је на временски интервал до Т+2.  
 
Упоредни приказ са хронолошким подацима за: 

• вредност салдираних трансакција закључених на регулисаном тржишту/МТП и ван 
регулисаног тржишта /МТП са акцијама у периоду од 2007. године до 2016. године; 

• вредност примарног трговања са динарским дужничким финансијским инструментима 
Републике Србије у периоду од 2009. године до 2016. године; 

• вредност секундарног трговања динарским дужничким финансијским инструментима 
Републике Србије без репо трансакција у периоду од 2010. године до 2016. године; 

• вредност примарног трговања са девизним дужничким финансијским инструментима 
Републике Србије у периоду од 2011. године до 2016. године; 

• вредност секундарног трговања са девизним дужничким финансијским инструментима 
Републике Србије без обвезница девизне штедње у периоду од 2011. године до 2016. 
године; 

• вредност примарног трговања са корпоративним обвезницама у периоду од  2009. године до 
2016. године; 

• вредност секундарног трговања са корпоративним обвезницама у периоду од 2010. године 
до 2016. године; 

• вредност репо трансакција у периоду од 2005. године до 2016. године; 
приказани су на графицима број од 8 до 15, респективно.  
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График бр. 8. 
 

 
 

График бр. 9. 

 

           
 

График бр. 10. 
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График бр. 11.   

 

 
 

График бр. 12. 

 

 
 

График бр. 13. 



 
20

 

 
 

График бр. 14. 

 
 

 
 

График бр. 15. 

 
Пословање са обвезницама старе девизне штедње грађана у 2016. години, и то:  

• конверзија обвезница девизне штедње грађана у 2016. години у ЕУР; 
• исплата обвезница девизне штедње грађана о року доспећа у 2016. години у ЕУР; 
• упоредни приказ трговања обвезницама девизне штедње грађана на ОТЦ тржишту у 2015. и 

2016. години у ЕУР; 
• упоредни приказ трговања обвезницама девизне штедње грађана на регулисаном 

тржишту/МТП у 2015. и 2016. години у ЕУР; 
табеларно су приказани на табелама од 6-9, респективно. 
 
Осим тога, пословање са обвезницама старе девизне штедње грађана у 2016. години, и то:  

• вредност конвертованих обвезница у 2016. години у ЕУР; 
• исплата о року доспећа у 2016. години у ЕУР; 
• вредност трговања обвезницама девизне штедње грађана на ОТЦ тржишту у 2015. и 2016. 

години; 
• вредност трговања обвезницама девизне штедње грађана на регулисаном тржишту/МТП у 

2015. и 2016. години; 
графички су приказани на графицима од 16-19, респективно. 
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Последњи дан трговања обвезницама девизне штедње Републике Србије - серије А 2016  на  
Београдској берзи је био 19.05.2016. године, након чега је дана 31.05.2016. године извршена  
исплата о року доспећа последње серије обвезница.  
    

Табела бр. 6 Конверзија обвезница девизне штедње грађана у 2016. години 

у ЕУР 

Серија обвезнице 
Вредност конвертованих 

обвезница у ЕУР 

Obveznice RS serije A2002    290,348.00 

Obveznice RS serije A2003    182,815.00 

Obveznice RS serije A2004 208,110.00 

Obveznice RS serije A2005    335,764.00 

Obveznice RS serije A2006    342,538.00 

Obveznice RS serije A2007    349,399.00 

Obveznice RS serije A2008    364,143.00 

Obveznice RS serije A2009    392,582.00 

Obveznice RS serije A2010    417,984.00 

Obveznice RS serije A2011    462,180.00 

Obveznice RS serije A2012    506,147.00 

Obveznice RS serije A2013 571,765.00 

Obveznice RS serije A2014    654,034.00 

Obveznice RS serije A2015    736,075.00 

Obveznice RS serije A2016    886,435.00 
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Табела бр. 7. Исплата обвезница девизне штедње грађана о року доспећа у 2016. 

години у еврима 

Серија обвезнице 
Вредност исплате о року 

доспећа  у ЕУР 

Oбвeзницe РС сeриje A 002    297,947.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2003    203,665.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2004 276,306.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2005    493,335.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2006    550,700.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2007    625,594.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2008    741,838.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2009    937,518.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2010    1,161,865.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2011    1,488,751.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2012    2,045,509.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2013 3,096,473.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2014    5,535,281.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2015    14,503,220.00 

Oбвeзницe РС сeриje A2016 309,990,397.00 

УКУПНО: 341,948,399.00 

 

 
 

 
 

График бр. 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23

 

Табела бр. 8. Упоредни приказ трговања обвезницама девизне штедње грађана на  

ОТЦ тржишту у 2015. и 2016. години у еврима  

Година 
Вредност трговања обвезницама  

девизне штедње грађана у ЕУР 

2015    200,356,848.17 
2016    96,825,413.09 

 

 

 
 

График бр. 18. 
 

Табела бр. 9. Упоредни приказ трговања обвезницама девизне штедње грађана на регулисаном 

тржишту-МТП у 2015. и 2016. години у еврима 

Година 
Вредност трговања обвезницама  

девизне штедње грађана у ЕУР 

2015    26,244,607.45 

2016 12,863,148.46 
 

 

 
 

График бр. 19. 
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КОРПОРАТИВНЕ РАДЊЕ И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

  
Поред основних функција, Централни регистар пружа и све додатне (non-core) услуге, које се 
огледају у вршењу корпоративних радњи својим члановима, спровођењу принудних откупа и права 
на продају финансијских инструмената, упису заложног права на финансијским инструментима, 
итд.  
 
Сваки издавалац који је своје акције уписао у Централни регистар закључио је уговор са једним од 
чланова Централног регистра. На основу закљученог уговора, члан Централног регистра постаје 
корпоративни агент свог клијента и подноси захтев Централном регистру за вршење 
корпоративних радњи у име свог клијента.   
 
У корпоративне радње могу се сврстати следећи послови:  

• објављивање обавештења на интернет страници Централног регистра за одржавање 
скупштине акционара одређеног издаваоца;   

• објављивање позива на интернет страници Централног регистра за давање заступничке 
изјаве са пуномоћјем за потребе одржавања скупштине акционара одређеног издаваоца;  

• понуда за преузимање акција;  
• стицање/продаја сопствених акција; 
• исплата дивиденде акционарима;  
• исплата купона и ануитета, односно главнице обвезница;  
• издавање књиге акционара; 
• друге корпоративне радње.  

 
Централни регистар обезбеђује информациону платформу за реализацију понуда за преузимање 
акција, које се објављују на основу Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за 
преузимање. Током 2016. године реализовано је 31 понуда за преузимање акција. 
 
Преко свог информационог система, Централни регистар реализује стицања/продаје сопствених 
акција издаваоца по систему - pro rata, а у складу са Законом о привредним друштвима. На овај 
начин реализованo je 37 понуда за стицање сопствених акција издаваоца.  
 
Током 2016. године, Централни регистар је извршио обрачун и исплату дивиденде у износу од 49,9 
милиoнa евра (за 15 издавалaцa). 
 
С обзиром на велики број акционара за које је извршена исплата дивиденде, посебно истичемо 
слeдeћe исплaтe дивидeнде зa бeсплaтнe aкциje: 
 
За издаваоца TEЛEКOM СРБИJA а.д. Бeoгрaд:  

• 20.07.2016. гoдинe, исплaтa дивидeнде зa 4.829.711 aкциoнaрa, у укупнoм нeтo изнoсу 
2.850.545.378,05 динaрa. 

За издаваоца НИС а.д. Нoви Сaд: 
• 19.09.2016. гoдинe, исплaтa дивидeнде зa 2.157.790 aкциoнaрa, у укупнoм нeтo изнoсу 

486.116.391,34 динaрa.     
За издаваоца Аеродром „Никола Тесла“ а.д. Београд: 

• 20.06.2016. године, исплaтa дивидeнде зa 2.736.231 aкциoнaрa, у укупнoм нeтo изнoсу 
190.596.242,75 динaрa.     

• 05.09.2016. гoдинe, исплaтa дивидeнде зa 2.721.916 aкциoнaрa, у укупнoм нeтo изнoсу 
108.807.436,48 динaрa.    
 

Централни регистар је током 2016. године пружио и додатне услуге у вези са уписом, активирањем 
и брисањем заложног права, уписом и брисањем забране располагања финансијским 
инструментима, доношењем решења о принудном откупу, извршавањем судских одлука, преносом 
власништва по основу нaслeђа и правног следбеништва, итд. 

На средства уплаћена у гарантни фонд Централног регистра и на девизна средства уплаћена по 
основу послова са финансијским инструментима, Централни регистар обрачунава, наплаћује и 
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плаћа камату члановима Централног регистра, у складу са одлуком Народне банке Србије којом се 
уређује обрачун, наплата и плаћање камате на девизна средства Централног регистра код Народне 
банке Србије. У 2016. години, извршена је наплата камате на девизна средства од чланова 
Централног регистра, у укупном износу од  22.561,16 евра, која је трансферисана Народној банци 
Србије. 

 

ЧЛАНОВИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА 

 
Послове из своје надлежности  Централни регистар обавља за чланове Централног регистра који 
могу бити Република Србија, Народна банка Србије, инвестициона друштва, кредитне институције, 
организатори тржишта, регулисано тржиште, друштва за управљање фондовима, инострана правна 
лица која обављају послове клиринга и салдирања, односно регистрације финансијских 
инструмената. 
Централни регистар обавља послове из своје надлежности  електронски – разменом порука и 
података са својим члановима, на основу уговора којим се уређују међусобна права и обавезе. 
 
Централни регистар има 52 члана: Република Србија, Народна банка Србије, 28 банака и 22 
инвестициона друштва. 
 
У току 2016. године спроведене су процедуре за престанак чланства за 3 члана Централног 
регистра.   
 
 

 
 

График бр. 20. Тендеција смањења броја чланова Централног регистра  

у периоду од  2007. године до 2016. године 

 
 
Укупан број чланова Центрланог регистра (без Републике Србије и Народне банке Србије) је у 
периоду од 2007. године до 2016. године смањен са 120 на 50.
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ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА  

 

1) БАНКЕ  

 

Бр. Назив 

1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD 

2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD 

3. ALPHA BANK SRBIJA A.D. 

4. BANCA INTESA AD BEOGRAD 

5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA 

6. DIREKTNA BANKA AD 

7. ERSTE BANK  AD NOVI SAD 

8. EUROBANK A.D. 

9. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD 

10. HALKBANK A.D. BEOGRAD 

11. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD 

12. KOMERCIJALNA BANKA AD 

13. MARFIN BANK AD BEOGRAD 

14. MIRABANK A.D. 

15. MTS BANKA A.D. BEOGRAD 

16. NLB BANKA AD BEOGRAD 

17. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD 

18. PIRAEUS BANK A.D. 

19. POŠTANSKA ŠTEDIONICA  BANKA AD 

20. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD 

21. RAIFFEISEN BANKA AD 

22. SBERBANK SRBIJA A.D. 

23. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 

24. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD 

25. TELENOR BANKA AD BEOGRAD 

26. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 

27. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 

28. VTB BANKA AD BEOGRAD 

 

Табела бр. 10. Преглед банака-чланова Централног регистра у 2016. години 
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2) БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКА ДРУШТВА  

 

Бр. Назив 

1. ABC BROKER 

2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD 

3. BDD SINTEZA INVEST GROUP A.D 

4. BELGRADE INDEPENDENT BROKER AD 

5. CAPITALONE A.D. BEOGRAD 

6. CONVEST A.D. NOVI SAD 

7. DIL BROKER AD BEOGRAD 

8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD 

9. EURO FINEKS BROKER AD 

10. GALENIKA BROKER A.D. ZEMUN 

11. ILIRIKA INVESTMENTS A.D 

12. INTERCITY BROKER AD 

13. INVESTBROKER AD 

14. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD 

15. MEDIOLANUM INVEST AD 

16. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD 

17. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD 

18. SBD BROKER A.D. SUBOTICA 

19. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD 

20. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD 

21. TEZORO BROKER AD 

22. WISE BROKER 

 

Табела бр. 11. Преглед брокерско-дилерских друштава-чланова Централног  

регистра у 2016. години 
 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНОВА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА У САЛДИРАЊУ  

 
Учешће чланова Централног регистра у салдирању трансакција са финансијским инструментима у 
2016. години, према вредности промета и броју закључених трансакција за: 

• трговање акцијама на регулисаном тржишту/МТП-депозитари купца; 
• трговање акцијама на регулисаном тржишту/МТП-депозитари продавца; 
• трговање обвезницама девизне штедње грађана на регулисаном тржишту/МТП-депозитари 

купца; 
• трговање обвезницама девизне штедње грађана на регулисаном тржишту/МТП-депозитари 

продавца; 
• трговање обвезницама девизне штедње грађана на ОТЦ тржишту-депозитари купца; 
• трговање обвезницама девизне штедње грађана на ОТЦ тржишту-депозитари продавца; 
• преузимање акција-депозитари купца; 
• преузимање акција-депозитари продавца; 
• промет акцијама на ОТЦ тржишту (осим преузимања акција)-депозитари купца; 
• промет акцијама на ОТЦ тржишту (осим преузимања акција)-депозитари продавца; 
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• примарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије-депозитари 
купца; 

• примарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије-депозитари 
продавца;  

• секундарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије-
депозитари купца; 

• секундарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије-
депозитари продавца;  

• примарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије-депозитари 
купца; 

• примарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије-депозитари 
продавца; 

• секундарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије (осим 
обвезница девизне штедње грађана)-депозитари купца,  

• секундарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије (осим 
обвезница девизне штедње грађана)-депозитари продавца; 

• РЕПО трговање динарским финансијским инструментима-депозитари купца; 
• РЕПО трговање динарским финансијским инструментима-депозитари продавца; 
• РЕПО трговање девизним финансијским инструментима-депозитари купца; 
• РЕПО трговање девизним финансијским инструментима-депозитари продавца; 

приказани су у табелама број од 12 до 33, респективно. 
 
Табела бр. 12 Трговање акцијама на регулисаном тржишту/МТП - депозитари купца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра Вредност промета Број транс. Проценат 

1 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 1,416,336,574.00 25,281 21.78 

2 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 1,089,246,369.00 10,110 16.75 

3 BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD 993,029,255.00 387 15.27 

4 RAIFFEISEN BANKA AD 756,897,673.00 10,973 11.64 

5 TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD 397,915,795.00 4,859 6.12 

6 BANCA INTESA AD BEOGRAD 379,307,921.00 5,588 5.83 

7 ERSTE BANK  AD NOVI SAD 324,777,714.00 965 4.99 

8 KOMERCIJALNA BANKA AD 312,248,279.00 20,867 4.80 

9 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 276,986,064.00 745 4.26 

10 AIK BANKA A.D. BEOGRAD 140,348,650.00 683 2.16 
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 6,503,253,404.00 88,232 100.00 

     

Табела бр. 13 Трговање акцијама на регулисаном тржишту/МТП - депозитари продавца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра Вредност промета Број транс. Проценат 

1 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 1,389,323,266.00 760 21.36 

2 RAIFFEISEN BANKA AD 1,078,688,842.00 1,364 16.59 

3 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 969,508,869.00 6,363 14.91 

4 KOMERCIJALNA BANKA AD 561,619,640.00 5,393 8.64 

5 ERSTE BANK  AD NOVI SAD 497,850,715.00 795 7.66 

6 BANCA INTESA AD BEOGRAD 345,096,694.00 5,777 5.31 

7 TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD 329,139,000.00 2 5.06 

8 TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD 255,674,308.00 1,827 3.93 

9 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  BANKA AD 151,701,317.00 59,842 2.33 

10 ALPHA BANK SRBIJA A.D. 135,893,684.00 1,360 2.09 
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 6,503,253,404.00 88,232 100.00 
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Табела бр. 14 Трговање обвезницама девизне штедње грађана на регулисаном тржишту/МТП  

                        - депозитари купца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД Број транс. Проценат 

1 ERSTE BANK  AD NOVI SAD 8,168,587.73 8 63.5037 

2 RAIFFEISEN BANKA AD 4,478,498.53 19 34.8165 

3 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 123,129.10 25 0.9572 

4 BANCA INTESA AD BEOGRAD 40,625.68 11 0.3158 

5 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 18,332.60 9 0.1425 

6 KOMERCIJALNA BANKA AD 14,811.84 5 0.1151 

7 EUROBANK A.D. 10,317.45 9 0.0802 

8 INVESTBROKER AD 5,131.74 4 0.0398 

9 MEDIOLANUM INVEST AD 3,713.82 1 0.0288 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 12,863,148.49 91 100.00 

 

Табела бр. 15 Трговање обвезницама девизне штедње грађана на регулисаном тржишту/МТП  

                        - депозитари продавца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД Број транс. Проценат 

1 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 6,189,518.57 6 48.1182 

2 ERSTE BANK  AD NOVI SAD 4,642,906.86 6 36.0946 

3 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 1,855,475.59 17 14.4247 

4 ALPHA BANK SRBIJA A.D. 29,442.57 11 0.2288 

5 RAIFFEISEN BANKA AD 25,246.41 5 0.1962 

6 ABC BROKER 22,583.18 4 0.1755 

7 EUROBANK A.D. 19,872.55 10 0.1544 

8 BANCA INTESA AD BEOGRAD 18,167.55 3 0.1412 

9 KOMERCIJALNA BANKA AD 17,985.58 16 0.1398 

10 AIK BANKA A.D. BEOGRAD 15,553.05 3 0.1209 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 12,863,148.49 91 100.00 

 

Табела бр. 16 Трговање обвезницама девизне штедње грађана на ОТЦ тржишту - депозитари купца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД Број транс. Проценат 

1 MEDIOLANUM INVEST AD 8,609,986.23 7 42.1112 

2 BANCA INTESA AD BEOGRAD 8,106,812.90 4 39.6502 

3 ADDIKO BANK AD BEOGRAD 2,100,007.05 2 10.271 

4 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 1,508,252.19 5 7.3768 

5 EUROBANK A.D. 115,740.49 29 0.566 

6 KOMERCIJALNA BANKA AD 4,136.00 1 0.0202 

7 DIREKTNA BANKA AD 870.48 1 0.0042 

  УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 20,445,805.34 49 100.00 
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Табела бр. 17 Трговање обвезницама девизне штедње грађана на ОТЦ тржишту - депозитари продавца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у  

РСД 

Број 

транс. Проценат 

1 BANCA INTESA AD BEOGRAD 7,036,116.80 7 34.4134 

2 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 6,821,942.55 3 33.3659 

3 MEDIOLANUM INVEST AD 3,710,069.95 5 18.1458 

4 ADDIKO BANK AD BEOGRAD 2,756,929.07 3 13.484 

5 EUROBANK A.D. 115,740.49 29 0.566 

6 KOMERCIJALNA BANKA AD 4,136.00 1 0.0202 

7 DIREKTNA BANKA AD 870.48 1 0.0042 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 20,445,805.34 49 100.00 

 

Табела бр. 18 Преузимање акција - депозитари купца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у  

РСД 

Број 

транс. Проценат 

1 BANCA INTESA AD BEOGRAD 523,264,248.10 747 30.2354 

2 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 387,227,262.14 660 22.3749 

3 RAIFFEISEN BANKA AD 248,516,937.00 502 14.3599 

4 ERSTE BANK  AD NOVI SAD 153,104,000.00 10 8.8467 

5 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 150,464,732.28 16 8.6942 

6 EUROBANK A.D. 111,714,616.76 61 6.4551 

7 KOMERCIJALNA BANKA AD 46,365,341.25 222 2.6791 

8 AIK BANKA A.D. BEOGRAD 37,737,561.50 130 2.1805 

9 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  BANKA AD 22,945,770.00 119 1.3258 

10 
BDD M&V INVESTMENTS AD 
BEOGRAD 

10,633,500.00 40 0.6144 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 1,730,629,549.03 2,833 100.00 

 

Табела бр. 19 Преузимање акција - депозитари продавца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД 

Број 

транс. Проценат 

1 REPUBLIKA SRBIJA 402,494,948.00 5 23.2571 

2 BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD 253,330,348.35 2 14.638 

3 KOMERCIJALNA BANKA AD 185,300,897.58 836 10.7071 

4 BANCA INTESA AD BEOGRAD 179,405,038.14 485 10.3664 

5 TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD 123,690,419.56 2 7.1471 

6 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 107,219,657.92 462 6.1954 

7 AIK BANKA A.D. BEOGRAD 97,769,564.51 317 5.6493 

8 DIREKTNA BANKA AD 97,397,132.28 3 5.6278 

9 TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD 55,476,497.18 166 3.2055 

10 RAIFFEISEN BANKA AD 48,637,640.03 47 2.8104 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 1,730,629,549.03 2,833 100.00 
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Табела бр. 20 Промет акцијама на ОТЦ тржишту (осим преузимања акција) - депозитари купца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД 

Број 

транс. Проценат 

1 BANCA INTESA AD BEOGRAD 18,284,576,661.40 419 68.513 

2 BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD 4,882,028,694.84 15,306 18.2931 

3 RAIFFEISEN BANKA AD 1,276,343,754.00 3,390 4.7825 

4 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 758,910,347.91 3,347 2.8436 

5 TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD 345,587,639.93 589 1.2949 

6 KOMERCIJALNA BANKA AD 211,471,331.37 523 0.7923 

7 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA 196,235,310.29 10 0.7353 

8 MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD 134,886,416.64 195 0.5054 

9 AIK BANKA A.D. BEOGRAD 107,531,917.65 804 0.4029 

10 ADDIKO BANK AD BEOGRAD 84,268,107.66 319 0.3157 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 26,687,730,206.09 29,170 100.00 

 

Табела бр. 21 Промет акцијама на ОТЦ тржишту (осим преузимања акција) - депозитари продавца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД 

Број 

транс. Проценат 

1 BANCA INTESA AD BEOGRAD 18,311,081,440.07 245 68.6123 

2 TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD 1,829,847,183.13 3,525 6.8565 

3 BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD 1,743,001,600.53 9,199 6.531 

4 RAIFFEISEN BANKA AD 1,311,949,404.11 179 4.9159 

5 WISE BROKER 377,922,818.49 2,406 1.416 

6 KOMERCIJALNA BANKA AD 317,466,776.43 2,148 1.1895 

7 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 317,353,000.57 1,258 1.1891 

8 TEZORO BROKER AD 314,999,984.59 456 1.1803 

9 EURO FINEKS BROKER AD 153,631,220.26 489 0.5756 

10 INTERCITY BROKER AD 147,324,625.52 579 0.552 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 26,687,730,206.09 29,170 100.00 

 
Табела бр. 22 Примарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије  

                        - депозитари купца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД Број транс. Проценат 

1 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 60,494,299,899.17 65 23.631 

2 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 30,419,050,471.90 75 11.8826 

3 KOMERCIJALNA BANKA AD 30,281,040,443.04 47 11.8287 

4 BANCA INTESA AD BEOGRAD 23,943,557,005.12 8 9.3531 

5 RAIFFEISEN BANKA AD 22,040,997,400.74 17 8.6099 

6 AIK BANKA A.D. BEOGRAD 15,080,543,500.00 14 5.8909 

7 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  BANKA AD 14,738,673,538.80 16 5.7574 

8 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 9,843,344,714.58 21 3.8451 

9 DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD 7,826,448,670.18 19 3.0572 

10 ALPHA BANK SRBIJA A.D. 6,295,684,815.51 13 2.4592 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 255,995,139,227.36 391 100.00 
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Табела бр. 23 Примарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије 

                        - депозитари продавца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД Број транс. Проценат 

1 REPUBLIKA SRBIJA 255,995,139,227.36 391 100.00 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 255,995,139,227.36 391 100.00 

 
Табела бр. 24 Секундарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије 

                        - депозитари купца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД 

Број 

транс. Проценат 

1 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.   247,635,913,909.33 870 63.78 

2 RAIFFEISEN BANKA AD   45,231,224,916.49 127 11.65 

3 KOMERCIJALNA BANKA AD   21,746,480,088.90 69 5.6 

4 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  BANKA AD  12,388,456,850.88 43 3.19 

5 BANCA INTESA AD BEOGRAD   11,588,207,456.38 40 2.98 

6 ERSTE BANK  AD NOVI SAD   9,392,513,343.95 47 2.42 

7 ALPHA BANK SRBIJA A.D.   5,659,047,864.38 23 1.46 

8 HALKBANK A.D. BEOGRAD   4,896,121,099.92 10 1.26 

9 MEDIOLANUM INVEST AD   4,175,517,883.80 18 1.08 

10 TELENOR BANKA AD BEOGRAD  3,844,861,722.90 18 0.99 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 388,248,718,966.49 1,351 100.00 

 

Табела бр. 25 Секундарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије  

                        - депозитари продавца 

Ред бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у  

РСД 

Број 

транс. Проценат 

1 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.  301,449,043,942.30 1,039 77.64 

2 RAIFFEISEN BANKA AD   42,008,203,043.78 124 10.82 

3 ERSTE BANK  AD NOVI SAD   8,009,939,331.51 55 2.06 

4 KOMERCIJALNA BANKA AD   7,192,509,987.35 24 1.85 

5 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD   6,919,505,763.97 22 1.78 

6 MEDIOLANUM INVEST AD   4,509,295,592.44 18 1.16 

7 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA  3,982,620,308.57 27 1.03 

8 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  BANKA AD   3,381,295,143.00 3 0.87 

9 ADDIKO BANK AD BEOGRAD  3,251,411,640.11 7 0.84 

10 AIK BANKA A.D. BEOGRAD   2,985,756,000.00 8 0.77 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 388,248,718,966.49 1,351 100.00 
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Табела бр. 26 Примарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије 

                         - депозитари купца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД Број транс. Проценат 

1 KOMERCIJALNA BANKA AD   249,661,591.21 92 18.66 

2 BANCA INTESA AD BEOGRAD   233,895,949.58 53 17.48 

3 ERSTE BANK  AD NOVI SAD   174,622,908.20 51 13.05 

4 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  BANKA AD   124,308,811.32 19 9.29 

5 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.  117,035,466.09 32 8.75 

6 RAIFFEISEN BANKA AD   101,774,183.02 20 7.61 

7 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA   83,200,687.56 59 6.22 

8 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD  75,010,862.18 35 5.61 

9 BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD  50,782,070.40 6 3.79 

10 ADDIKO BANK AD BEOGRAD  32,989,293.20 8 2.47 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 1,338,187,043.71 440 100.00 

 

Табела бр. 27 Примарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије 

                         - депозитари продавца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД Број транс. Проценат 

1 REPUBLIKA SRBIJA  1,338,187,043.71 440 100 
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 1,338,187,043.71 440 100 

 

Табела бр. 28 Секундарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије –  

                       (осим обвезница девизне штедње грађана) - депозитари купца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД Број транс. Проценат 

1 MEDIOLANUM INVEST AD  222,204,514.77 129 29.06 

2 BANCA INTESA AD BEOGRAD  159,704,434.48 55 20.88 

3 ERSTE BANK  AD NOVI SAD  141,299,714.97 98 18.48 

4 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.  64,396,909.80 36 8.42 

5 KOMERCIJALNA BANKA AD  48,351,370.10 13 6.32 

6 RAIFFEISEN BANKA AD  32,675,617.16 19 4.27 

7 ADDIKO BANK AD BEOGRAD   24,723,229.47 22 3.23 

8 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  BANKA AD   16,552,662.16 7 2.16 

9 REPUBLIKA SRBIJA  13,506,168.00 1 1.77 

10 AIK BANKA A.D. BEOGRAD   9,803,404.02 6 1.28 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 764,762,034.73 412 100.00 
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Табела бр. 29 Секундарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије –  

                        (осим обвезница девизне штедње грађана) - депозитари продавца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД Број транс. Проценат 

1 MEDIOLANUM INVEST AD  226,343,581.56 132 29.60 

2 ERSTE BANK  AD NOVI SAD  187,730,817.01 114 24.55 

3 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.   105,981,959.95 48 13.86 

4 KOMERCIJALNA BANKA AD  61,099,743.28 14 7.99 

5 RAIFFEISEN BANKA AD   56,329,341.50 20 7.37 

6 ADDIKO BANK AD BEOGRAD  39,133,484.70 27 5.12 

7 BANCA INTESA AD BEOGRAD  29,171,137.63 23 3.81 

8 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD  22,047,665.36 12 2.88 

9 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  BANKA AD  13,506,168.00 1 1.77 

10 DIREKTNA BANKA AD  11,502,663.37 6 1.50 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 764,762,034.73 412 100.00 

 

Табела бр. 30 РЕПО трговање динарским финансијским инструментима - депозитари купца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

 РСД 

Број 

транс. Проценат 

1 KOMERCIJALNA BANKA AD  579,654,060,000.00 41 24.71 

2 RAIFFEISEN BANKA AD  405,180,570,000.00 47 17.27 

3 BANCA INTESA AD BEOGRAD  290,429,308,292.17 28 12.38 

4 VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD  149,307,140,000.00 35 6.36 

5 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA  127,107,930,000.00 49 5.42 

6 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.  119,898,990,000.00 24 5.11 

7 PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD  110,100,000,000.00 47 4.69 

8 POŠTANSKA ŠTEDIONICA  BANKA AD  103,451,440,000.00 32 4.41 

9 OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD  92,441,530,000.00 46 3.94 

10 AIK BANKA A.D. BEOGRAD  83,643,079,772.75 36 3.56 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 2,346,289,568,493.97 684 100.00 

    

Табела бр. 31 РЕПО трговање динарским финансијским инструментима- депозитари продавца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

 РСД 

Број 

транс. Проценат 

1 NARODNA BANKA SRBIJE 2,343,430,000,000.00 664 99.88 

2 MEDIOLANUM INVEST AD  1,855,180,201.80 16 0.08 

3 BANCA INTESA AD BEOGRAD  904,388,292.17 3 0.04 

4 PIRAEUS BANK A.D.   100,000,000.00 1 0.00 

 
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 2,346,289,568,493.97 684 100.00 
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Табела бр. 32 РЕПО трговање девизним финансијским инструментима - депозитари купца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД 

Број 

транс. Проценат 

1 AIK BANKA A.D. BEOGRAD  14,600,964.56 14 67.90 

2 DIREKTNA BANKA AD  3,851,598.27 5 17.91 

3 ADDIKO BANK AD BEOGRAD  3,050,000.00 2 14.18 

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 21,502,562.83 21 100.00 

 

Табела бр. 33 РЕПО трговање девизним финансијским инструментима- депозитари продавца 

Ред 

бр  Члан Централног регистра 

Вредност промета у 

РСД 

Број 

транс. Проценат 

1 MEDIOLANUM INVEST AD  21,502,562.83 21 100.00 

 
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ 21,502,562.83 21 100.00 

 

 

КОНТРОЛА ЧЛАНОВА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА  

 
У циљу заштите учесника на финансијском тржишту, Централни регистар на основу законских 
овлашћења, врши контролу рада својих чланова у делу који се односи на обављање послова са 
Централним регистром. Током 2016. године, извршена је контрола 51 члана Централног регистра, у 
складу са усвојеним годишњим планом контрола за 2016. годину. Извештаји о извршеној контроли 
достављени су Комисији за хартије од вредности, као надзорном органу. 
 
Утврђене се неправилности у раду код три члана, о чему су донета решења о утврђеним 
неправилностима и обавештена Комисија за хартије од вредности и Београдска берза. 

 

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА 

 
С обзиром да Централни регистар представља једну од најважнијих финансијских институција у 
земљи, која располаже изузетно поверљивим подацима о финансијским инструментима и 
законитим имаоцима финансијских инструмената, и која у ON LINE режиму региструје све 
промене тих података, у обавези је да осигура максималну заштиту и безбедност података свог 
информационог система. Имајући ово у виду, Централни регистар је: 

• дизајнирао и применио мере заштите од штетног логичког приступа свом ИТ систему, 
као и надгледање примењених мера, у циљу осигуравања интегритета, поверљивости и 
расположивости информационих ресурса; 

• планирао и применио мере мрежне заштите у циљу осигуравања интегритета, 
поверљивости, расположивости и ауторизованог коришћења података који су предмет 
преноса; 

• планирао и применио мере заштите од неповољних догађања из непосредне околине ИТ 
система, 

• планирао и применио мере заштите од физичког приступа ресурсима ИТ система. 
 
Корисници информационог система Централног регистра су запослени Централног регистра, 
чланови Централног регистра и државни органи.  
 
Чланови Централног регистра имају приступ само оним подацима Централног регистра, који се 
односе на њихове клијенте. Ауторизација приступа чланова Централног регистра се врши  путем 
„smart card“ технологије, односно „smart“ картица које издаје Централни регистар. 
 
За потребе оптимизације рада корисника услуга Централног регистра, а у складу са међународним 
стандардима, дизајниран је и интерно развијен апликативни софтвер у оквиру информационог 
система.  
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Клијентске апликације су израђене  по узору на стандард „business по захтеву“, тј, „client oriented“ 
и омогућавају флексибилност у удовољавању захтевима корисника, као и „user friendly“ приступ 
сервисима Централног регистра. 
 
С обзиром на суштински значај функционисања ИТ система, Централни регистар је током 2016. 
године спровео следеће значајне активности у области развоја и унапређења функционалности и 
ефективности ИТ система, а у циљу смањења ризика пословања Централног регистра: 

• извршено је учитавање иницијалног сета података из АПР-а путем  WEB servisa PLWS; 
• аутоматизовано  је свакодневно преузимање података од АПР-а путем WEB servisa 

PLWS; 
• извршено је ажурирање базе података Централног регистра о издаваоцима 

финансијских инструмената и законитим имаоцима финансијских инструмената; 
• нa WEB aпликaциjи урaђeнa нoвa oпциja за аутоматизацију израде и доставе фajлa у pdf 

фoрмaту судовима и другим надлежним органима; 
• извршено је ажурирање базе података која се односи на класификацију чланова и 

програмска решења за контролу нивоа овлашћења за приступ информационом систему 
Централног регистра;  

• извршене су измене комплетног софтверског решења за обрачун и наплату тарифе у 
складу са новим Правилником о тарифи; 

• на WEB апликацији је осмишљена и искодирана нова опција која члановима омогућава 
формирање и преглед тарифе Централног регистра; 

• извршeнo je крeирaњe и слaњe мeсeчнoг и годишњег извeштaja Кoмисиjи зa хaртиje oд 
врeднoсти пo пoтпунo нoвoj фoрми за извештавање о пoслoвaњу Цeнтрaлнoг рeгистрa; 

• извршeнe су измeнe постојећих прoгрaмских aпликaциja и изрaдa нoвих програмских 
рeшeњa и у склaду сa зaхтeвимa члaнoвa Цeнтрaлнoг рeгистрa, других надлежних 
органа и у складу са изменама општих аката Централног регистра. 

 
Централни регистар има три off-site локације на којима се врши континуирани back-up базе 
података и софтверских апликација Централног регистра. Централни регистар континуирано ради 
на усавршавању постојећих и дизајнирању нових услуга које нуди својим члановима и клијентима, 
као и унапређењу и оптимизацији информационо-комуникационе технологије, у складу са 
међународним стандардима.  
 
 

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ИНСТРУМЕНТИМА  

 
Централни регистар јавно објављује на својој интернет страници и редовно ажурира податке о свим 
финансијским инструментима уписаним у Централни регистар, и то: 

• податке о издаваоцима финансијских инструмената;  
• податке о замени и испису, односно поништењу финансијских инструмената; 
• податке о акционарима са подацима о износу и проценту акција у укупном обиму тог 

инструмента и ограничењу права располагања по одлукама суда, других органа и по 
захтеву законитог имаоца, односно упис права трећих лица;  

• податке о корпоративним активностима које обавља Централни регистар, као и друге 
значајне податке. 
 

У складу са Законом о јавним набавкама, на порталу Централног регистра и интернет страници 
Централног регистра објављују се огласи о јавним набавкама, конкурсна документација и остала 
документа из поступка јавне набавке. 
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Слика бр. 3. Изглед интернет стране Централног регистра 
 
Интернет презентација Централног регистра има следеће карактеристике: 

• омогућава лако кретање и проналажење одређених података; 
• кориснику пружа могућност различитих критеријума претраге; 
• представља резултат савремених технолошких решења; 
• подаци на интернет страници Централног регистра се редовно ажурирају - по 

извршеним променама података о издавању, замени и брисању финансијских 
инструмената, података о корпоративним активностима издавалаца, власничкој 
структури издавалаца, извода из јединствене евиденције акционара и других податaка, у 
складу са важећом законском регулативом; 

• интернет страницу Централног регистра самостално креирају и одржавају запослени у 
ИТ сектору.  

 

НАДЗОР НАД ПОСЛОВАЊЕМ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА 

 
У складу са Законом о тржишту капитала, Комисија за хартије од вредности врши надзор над 
пословањем Централног регистра.  
 
Надлежности и овлашћења Комисије за хартије од вредности у вези са надзором над Централним 
регистром огледају се у праћењу да ли Централни регистар послује на законит и професионалан 
начин који унапређује интегритет тржишта капитала у Републици Србији, укључујући законито и 
ефикасно вршење клиринга, салдирања и регистровања финансијских инструмената. Надзор 
Комисије за хартије од вредности над Централним регистром заснива се на начелу надзора 
заснованом на процени ризика, који подразумева непосредну контролу и континуирани надзор 
области пословања Централног регистра, које представљају највећи системски ризик у смислу 
обима и врсте трансакција и послова.  
 
Комисија за хартије од вредности даје претходну сагласност на Статут, Правила пословања и 
Правилник о тарифи Централног регистра и све измене ових аката и  Централни регистар је дужан 
да од Комисије прибави претходну сагласност за именовање директора и чланова управног одбора. 
Приликом давања претходне сагласности, Комисија примењује стандарде и процедуре, као што су, 
одговарајућа пословна репутација и најмање три године радног искуства, у вези са финансијским 
инструментима, а како би се обезбедило добро и поуздано управљање Централним регистром. 
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Комисија за хартије од вредности је у 2016. години дала сагласност на следећа општа аката: 

• Прaвилник o тaрифи Цeнтрaлнoг рeгистрa, дeпoa и клирингa хaртиja oд врeднoсти,  
10 бр. 2-9/14-2 oд 15.01.2016. гoдинe, 

• Измене и допуне Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија         
10 бр. 2-9/18-2 од  18.03.2016. године. 
  

 

РЕВИЗИЈА ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА 

 
Пословне активности и процеси у Централном регистру су предмет непосредне и континуиране 
ревизије коју спроводи Интерна ревизија, као функционално и организационо независна пословна 
јединица у оквиру организационе структуре Централног регистра. Улога Интерне ревизије 
Централног регистра се огледа у њеном доприносу у остваривању пословних циљева Централног 
регистра путем систематичне оцене контрола, процеса управљања ризицима и процеса управљања 
уопште и да пружи препоруке у циљу унапређења пословања Централног регистра.  
 
Интерна ревизија спроводи своје активности у складу са трогодишњим стратешким планом и 
годишњим плановима, који се формирају у сарадњи са руководством Централног регистра, а на 
основу процене ризика у оквиру пословних процеса. Такође, на захтев руководства, Интерна 
ревизија учествује и у другим пословима Централног регистра пружајући саветодавне услуге.  
 
У 2016. години, Интерна ревизија је спровела ревизије у три пословна процеса Централног 
регистра, у којима су дате укупно 44 препоруке, од којих је 41 препорука прихваћена, док је за 3 
препоруке руководство прихватило ризик и одбацило спровођење препоруке Интерне ревизије. 
 
У складу са Законом о тржишту капитала, финансијски извештаји Централног регистра су предмет 
ревизије независног ревизора. Од 2015. године, Централни регистар је разврстан као велико правно 
лице које је обавезник ревизије у складу са Законом о рачуноводству ("Сл. глaсник РС", бр. 
62/2013)  и Законом о ревизији ("Сл. глaсник РС", бр. 62/2013).  
 
За ревизију финансијских извештаја о пословању за 2016. годину изабрана је ревизорска кућа „IЕF“ 
д.о.о. Београд. 
 

 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА У СРБИЈИ  

  
Током 2016. године, Централни регистар је активно сарађивао са институцијама финансијског 
тржишта, као и са другим институцијама Републике Србије. Настављена је успешна сарадња са 
Министарством финансија, Министарством привреде, Управом за јавни дуг Републике Србије, 
Народном банком Србије, Агенцијом за осигурање депозита, Акционарским фондом, Агенцијом за 
привредне регистре, Комисијом за хартије од вредности, Београдском берзом и члановима 
Централног регистра.  
 
Централни регистар је узео активно учешће у раду Преговарачке групе 9 -  Финансијске услуге у 
процесу приступања Републике Србије Европској унији, и то у области инфраструктуре 
финансијских тржишта. Као најважније послове који су обављени током 2016. године наводимо 
следеће: 

• активно учешће у припреми Преговарачке позиције Преговарачке групе 9 -  Финансијске 
услуге; 

• активно учешће у припреми Друге ревизије Националног програма за усвајање правних 
тековина Европске уније (NPAA); 

• припрема за Пројекат PLAC II који је намењен едукацији ради хармонизације прописа са 
прописима Европске уније. 
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Централни регистар је активно учествовао у анализи питања чланства страног правног лица у 
Централном регистру, и то у непосредној сарадњи са надлежним институцијама: Комисијом за 
хартије од вредности, Народном банком Србије, Министарством привреде и Министарством 
финансија. 
 
Током 2016. године je успешно вршена размена података у складу са  Споразумом о размени 
података са Народном банком Србије.  
 
Сарадњу са Београдском берзом и обављање послова клиринга и салдирања трансакција са 
финансијским инструментима закључених на регулисаном тржишту, Централни регистар је вршио 
на основу закљученог Споразума са Београдском берзом. 
 
С обзиром да пројекат за формирање ДР локације  (Disaster Recovery site) са Београдском берзом 
није реализован, Цeнтрaлни рeгистaр је пoднeo апликацију зa дoдeлу срeдстaвa из фoндoвa 
Eврoпскe униje. Aпликaциja сe спрoвoди прeкo Mинистaрствa финaнсиja, Сeктoрa зa мeђунaрoдну 
сaрaдњу и Eврoпскe интeгрaциje, a EУ Дeлeгaциja у Србиjи дaje кoнaчнo мишљeњe зa дoдeлу 
нeраспoрeђeних срeдстaвa EУ из прeтхoдних гoдинa.  
 
Централни регистар је био спонзор и учесник на 15. Међународној конференцији Upgrаdе in 

Bеlgrаdе, кoja je oдржaнa 03. нoвeмбрa 2016. гoдинe у Бeoгрaду, у организацији Београдске берзе. 
 
У августу 2016. године, сарадња са Агенцијом за привредне регистре је формално потврђена 
потписивањем Протокола о сарадњи и Споразума о преузимању података. 
 
Представници Центрланог регистра су током 2016. године учествовали на следећим важнијим 
пословним скуповима: 

• Кoпaoник бизнис фoрум 2016. на тeму „Дoстизaњe и кoнвeргeнциja сa вoдeћим трeндoвимa: 
Кaкo сaнирaти глaвнe пукoтинe у систeму“; 

• Бeoгрaдски инвeстициoни дaни у oргaнизaциjи Грaдa Бeoгрaдa, CEDEF-a, Привредне 
кoмoрe Бeoгрaдa и Привредне кoмoрe Србиje - рaзвojни прojeкти Бeoгрaдa, прojeкти 
лoкалних сaмoупрaвa и прojeкти приведног сeктoрa; 

• Пoслoвни фoрум o билaтeрaлнoj сaрaдњи Бeoгрaдa и Moсквe „Дaни Moсквe у Бeoгрaду“ у 
oргaнизaциjи: Привредне кoмoрe Бeoгрaдa, грaдa Бeoгрaдa и грaдa Moсквe; 

• Прeзeнтaциjа Aнкeтe 1000 прeдузeћa у организацији USAID BEP; 
• Инвeститoрска кoнфeрeнциjа пoвoдoм првe eмисиje динaрских oбвeзницa Eврoпскe бaнкe зa 

oбнoву и рaзвoj у организацији Raiffeisen banka и EBRD.; 
• Прeдстaвљaње публикaциje Бeлa књигa 2016 Сaвeта стрaних инвeститoрa (FIC); 
• Пaнeл на тему „Утицaj финaнсиjскoг сeктoрa нa oдрживoст друштвa – финaнсиjскa 

инклузиja и oдгoвoрнo финaнсирaњe“ у организацији Banka Intesa; 
• Присуствo сeдницaмa Скупштинa Приврeднe кoмoрe Бeoгрaдa, Сaвeзa eкoнoмистa Србиje, и 

сeдницaмa УO и Скупштинe Удружeњa прaвникa у приврeди Србиje. 
 
Централни регистар је активно сарађивао са Министарством привреде и другим надлежним 
институцијама у вези реализације преноса акција Агенције за приватизацију на Регистар удела и 
акција у складу са Законом о приватизацији. 
 
Представници Централног регистра су као чланови Радне групе активно учестововали на изради 
измена и допуна Зaкoнa o тржишту кaпитaлa и Зaкoнa o прeузимaњу aкциoнaрских друштaвa. 
 
Централни регистар је на позив Министарства финансија - Управе за јавни дуг активно учествовао 
у изради подзаконских аката за спровођење Зaкoнa o рeгулисaњу jaвнoг дугa Рeпубликe Србиje пo 
oснoву нeисплaћeнe дeвизнe штeдњe грaђaнa пoлoжeнe кoд бaнaкa чиje je сeдиштe нa тeритoриjи 
Рeпубликe Србиje и њихoвим филиjaлaмa нa тeритoриjaмa бивших Рeпубликa СФРJ (,,Службeни 
глaсник РС’’, бр. 108/16). 
 
Централни регистар је редовно достављао извештаје (на дневном, месечном и годишњем нивоу) 
Комисији за хартије од вредности, Министарству финансија, Народној Банци Србије, Београдској 
берзи и другим надлежним органима, у складу са достављеним захтевима. 
 
Представници Централног регистра су активно учествовали на семинарима, домаћим стручним 
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скуповима, радним групама и конференцијама одржаним у земљи, као што су: семинари из ИТ 
области у организацији водећих ИТ компанија; сeминaр из области рачуноводства у oргaнизaциjи 
IPC (Инфoрмaтивнo - пoслoвнoг цeнтрa); семинар на тему  „Oргaнизaциja рaдa - кaдa сe зaпoслeни 
прeмeштa, a кaдa прoглaшaвa вишкoм“ у организацији Цeнтра зa eдукaциjу, инвeстициje и oдрживи 
рaзвoj – Рeфoрмaтoр; симпoзиjум на тему „Бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду“ у oргaнизaциjи 
Приврeднe кoмoрe Бeoгрaдa; прeзeнтaциja Нaцрта Зaкoнa o финaнсиjскoм oбeзбeђeњу у 
организацији Приврeдне кoмoре Бeoгрaдa; мeђурeсoрски сaстaнaк нa тeму: „Зajeднични пут 
удружeнe држaвe кa eфикaсниjoj и oдрживoj сaрaдњи“ у организацији Рeпубличког зaвoда зa 
стaтистику и Приврeдне кoмoре Бeoгрaдa. 
 
  

САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

  
Централни регистар, као пуноправни члан, својим учешћем у раду међународних организација: 
ECSDA (European Central Securities Depository Association), ANNA (Association of National 

Nuмbering Agencies), и  ISSA (International Service Securities Association), доприноси интеграцији 
домаћег финансијског тржишта у међународно финансијско тржиште.  
 
Представници Централног регистра су присуствовали у 2016. години:   

• седницама Скупштине и Борда директора ECSDA-e. 
   

На скуповима ових организација, као и у писаној кореспонденцији са осталим члановима 
поменутих организација, Централни регистар  промовише пословање које обавља на територији 
Републике Србије, размењује искуства из обављања делатности централних регистара и 
националних нумеричких асоцијација, информише се о доношењу и примени најновије европске и 
међународне регулативе и прати трендове развоја на међународном финансијском тржишту. 
 
Као пуноправни члан, Централни регистар је у обавези да учествује у раду органа поменутих 
међународних организација, учествује у радним групама поводом најактуелнијих питања из 
области финансијских инструмената, као и да пружи свој допринос у раду ових међународних 
организација. 
 
Представници Централног регистра су у новембру 2016. године посетили NSD - централни 
депозиториј Русије, поводом актуелних тема и то чланство иностраних правних лица у централном 
депозиторију и нове услуге депозиторија у оквиру корпоративних радњи, а у складу са 
Meмoрaндумом о разумевању, који је потписан током 2015. године. 
 
Заједно са Београдском берзом организован је и одржан састанак са АTHEX Group, Атина по 
питању могућности за успостављање сарадње између берзи и централних депозиторија Грчке и 
Републике Србије. 
 
Централни регистар су током 2016. године посетили представници великих инвестиционих 
компанија заинтересованих за улагање на нашем финансијском тржишту.  
Међу најзначајнијим су State Street Bank and Trust Company, SEB Group, JP Morgan, Raiffeisen Bank 

Wien, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Northern Trust Bank и други. 
 
Међународна институција за процену ризика Централних регистара „Thomas Murray“ је доделила 
Централном регистру оцену рејтинга за процену ризика: А-, на основу њихове сопствене 
методологије. Оцена рејтинга за процену ризика у претходној години такође је била: А-. 

Централни регистар сваке године учествује у пројекту Асоцијације глобалних кастодијана4 (the 

Association of Global Custodians' Depository Information-Gathering Project).  

                                                 
4 Асоцијација глобалних кастодијана (the Association of Global Custodians) је група од 11 финансијских институција које 
пружају услуге у вези са хартијама од вредности, чување и сервисирање хартија од вредности, пре свега 
институционалним прекограничним инвеститорима широм света. 
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ПЕРСПЕКТИВЕ ДАЉЕГ РАЗВОЈА  

  
Централни регистар континуирано ради на одржавању и оптимизацији свог информационо - 
комуникационог система, као и квалитета пружених услуга својим члановима и клијентима.   
 
Централни регистар омогућава и подстиче запослене на стручну едукацију из области ИТ 
технологија и тржишта капитала. Централни регистар ће и у наредном периоду вршити улагања у 
техничко-технолошке и информационо комуникационе ресурсе, што подразумева куповину 
савремене опреме и софтвера. Набавка опреме подразумева и улагања у људске ресурсе у смислу 
праћења савремених достигнућа у примени нових апликативних решења неопходних за рад 
Централног регистра, у складу са међународним стандардима.  
 
Централни регистар је већ годинама пуноправни члан најзначајнијих европских и светских 
удружења за финансијске инструменте, што има посебан значај нарочито у погледу европских 
интеграција и примени међународних стандарда. 
 
У перспективи даљег развоја Централног регистра је и шире укључивање у европске процесе, 
интеграција са европским финансијским тржиштем, као и  примена препорука Европске уније.  
 
Централни регистар ће, као члан Преговарачке групе 9 -  Финансијске услуге у процесу 
приступања Републике Србије Европској унији, активно учествовати и током 2017. године у 
припреми Преговарачке позиције Преговарачке групе 9 -  Финансијске услуге, као и ревизије 
Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (NPAA). 
 
Такође, Централни регистар је учествовао у припреми за Пројекат PLAC II који организује 
Канцеларија за европске интеграције и који је намењен едукацији државних службеника и осталих 
ангажованих лица Преговарачке групе 9 -  Финансијске услуге. Као резултат овог Пројекта се 
очекује да у 2017. години страни експерти одрже одговарајуће едукације (семинаре, радионице) у 
области тржишне инфраструктуре и финансијских инструмената, а које су намењене учесницима 
Преговарачке групе 9 -  Финансијске услуге. 
 
Централни регистар ће у наредном периоду активно учествовати у припремама за усаглашавање 
Закона о тржишту капитала и својих подзаконских аката са Уредбом (ЕУ) број 909/2014 о 
унапређењу система салдирања у Европској унији и о централним регистрима (CSDR) и осталом 
регулативом Европске уније. 
 
Централни регистар ће у наредном периоду активно учествовати у припремама за усаглашавање 
Закона о привредним друштвима у складу са европском регулативом. 
 
Поред тога, Централном регистру предстоји усаглашавање организационе структуре, пословања и 
управљања ризицима са овом регулативом која се односи на централне регистре Европске уније. 
 
Током 2017. године, планира се пресељење у нови пословни простор и промена седишта 
Централног регистра, а све у циљу смањења трошкова закупа пословног простора. 
 
Централни регистар ће током 2017. године активно радити на реализацији пројекта формирања  
рeзeрвнoг рaчунскoг цeнтрa (DRS – Disaster Recovery Site), с обзиром на потребе Централног 
регистра у смислу континуитета пословања у случajу нaстaнкa кaтaстрoфe кoja изaзивa прeкид рaдa 
глaвнoг рaчунскoг цeнтрa (глaвнoг сajтa), а у складу са усвојеним Планом за обезбеђење 
континуитета пословања (BCP – Business Continuity Plan), којим је извршена aнaлизa свих 
пoслoвних прoцeсa у Цeнтрaлнoм рeгистру и која указује дa су кључни пoслoви у пoтпунoсти 
бaзирaни нa информационо-комуникационим сeрвисимa и дa у нajвeћoj мeри зaвисe oд 
испрaвнoсти и рaспoлoживoсти пoдaтaкa, сoфтвeрских aпликaциja, хaрдвeрa и кoмуникaциoних 
систeмa. 
 
Централни регистар ће се прилагођавати променама тржишних услова, као што је то чинио и у 
претходном периоду.  
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Централни регистар се током 2016. године бавио и питањем чланства страног правног лица у 
Централном регистру, и то у непосредној сарадњи са надлежним институцијама: Комисијом за 
хартије од вредности, Народном банком Србије, Министарством привреде и Министарством 
финансија. И током 2017. године се наведена сарадња по овом питању наставља. 

 

ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 

2016. ГОДИНИ 

 

Средства за финансирање Централног регистра 

 
Законом о тржишту капитала прописано је да се средства за рад Централног регистра обезбеђују из 
накнада за обављање послова дефинисаних овим Законом, а у складу са Правилником о тарифи 
Централног регистра, на који сагласност даје Комисија за хартије од вредности. 

Правилник о тарифи Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности је 
фундаментални подзаконски акт Централног регистра.  

Тарифа се обрачунава и наплаћује члановима Централног регистра, који заступају издаваоце и 
законите имаоце финансијских инструмената,  надлежним органима и другим лица у складу са 
законом. За услуге које врши у свом пословању, Централни регистар је током 2016. године 
наплаћивао накнаду, у складу са Правилником о тарифи Централног регистра 10 бр. 2-9/14-2 од 
15.01.2016. године, којим су обухваћени сви послови који су у надлежности Централног регистра 
који се тарифирају. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Од укупно 13.881 предмета у 2016. године, Централни регистар је обрадио преко 8.500 захтева од 
државних институција и других овлашћених лица, као што су: судови (основни, привредни, 
апелациони), Републичко јавно тужилаштво, Министарство унутрашњих послова, СБПОК, Пореска 
Управа, Министарство финансија, Министарство привреде, Државно правобранилаштво, Агенција 
за приватизацију, извршитељи, стечајни управници и други. На основу њихових захтева, 
Централни регистар врши доставу података, упис ограничења права из хартија од вредности, упис 
заложног права, пренос финансијских инструмената, анализе података и израђује прегледе, као и 
многе друге послове који захтевају ангажовање људских, техничких и информационо-
комуникационих ресурса. Све ово има за последицу повећање трошкова пословања Централног 
регистра, а посебно додатне трошкове и улагања у информационо-комуникациони систем односно 
меморијске капацитете и мрежну инфраструктуру Централног регистра. Централни регистар за 

овакву врсту услуга не наплаћује  накнаде, нити је у могућности да их наплати.   
 
Упоредном анализом висина накнаде за обављене послова на тржишту капитала, утврђено је да је 
тарифа Централног регистра далеко нижа, како у односу на тарифе различитих финансијских 
институција у земљи, тако и у односу на тарифе сличних институција у региону.  
 
Анализа оствареног финансијског резултата 

 
Анализа оствареног финансијског резултата Централног регистра, депоа и клиринга хартија од 
вредности (у даљем тексту Централни регистар), извршена је на бази сагледавања структура 
остварених прихода и расхода за период јануар – децембар 2016. године, исказаних у Главној 
књизи Централног регистра, као и њиховим поређењем са одговарајућим планским показатељима 
за 2016. годину и оствареним резултатима у 2015. години. 
 
Висина потребних средстава и њихова намена за редовно извршавање функције Централног 
регистра у 2016. години утврђена је Финансијским планом Централног регистра за 2016. годину, 
који је усвојен од стране Управног одбора и Скупштине Централног регистра. 
 
Финансијска средства за редовно извршавање функција Централног регистра  обезбеђују се од 
накнада које Централни регистар наплаћује од својих чланова за извршене услуге и накнада по 
основу чланства, у складу са Правилником о тарифи Централног регистра. 
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Биланс успеха 

СТРУКТУРА БРУТО РЕЗУЛТАТА 
ОСТВАРЕНО 

2015 

ПЛАНИРАНО 

2016 

ОСТВАРЕНО 

2016 

% УЧЕШ. 

2016 

 

ОСТВ. 

2016 

 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 186.574.849,42 180.138.420,00 157.093.151,31 88,08 89,33 

1. Престанак чланства у Централном регистру 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,03 100,00 
2. Обука чланова Централног регистра 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,01 50,00 
3. Издавање, обнова, поништење и деблокада картица 2.331.000,00 2.090.000,00 2.414.000,00 1,35 115,50 
4. Контрола чланова Централног регистра 1.590.000,00 1.560.000,00 1.530.000,00 0,86 98,08 
5. Одржавање апликација Централног регистра 2.016.000,00 1.872.000,00 1.917.000,00 1,07 102,40 
6. Отварање и гашење рачуна финансијских инструмената 8.373.500,00 8.302.000,00 7.217.000,00 4,05 86,93 
7. Упис финансијских инструмената у Централни регистра 6.086.000,00 3.620.000,00 2.729.000,00 1,53 75,39 
8. Послови са финансијским инструментима који се  

односе на промену власништва/ на регулисаном тржишту 
11.323.556,05 14.012.082,63 8.056.918,73 4,52 57,50 

9. Послови са финансијским инструментима који се односе 
на промену власништва/ ван регулисаног тржишта 

82.564.292,87 72.495.804,37 63.104.986,26 35,39 87,04 

10. Послови са финансијским инструментима који се не 
односе на промену власништва 

1.153.600,00 1.078.000,00 1.056.600,00 0,59 98,01 

11. Корпоративне радње 65.248.934,20 69.265.033,00 62.801.352,93 35,22 90,67 
12. Накнаде за електронске поруке 4.485.000,00 4.435.500,00 4.261.500,00 2,39 96,08 
13. Накнаде за активирање ванредних процедура 30.000,00 30.000,00 45.000,00 0,03 150,00 
14. Израда извештаја 780.500,00 790.000,00 1.002.018,00 0,56 126,84 
15. Пренос девизних новчаних средстава на рачун члана 

Централног регистра код инокоресподентне банке 
532.466,30 508.000,00 887.775,39 0,50 174,76 

ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА 13.500.000,00 12.480.000,00 12.840.000,00 7,20 102,88 

1. Приступна чланарина  240.000,00 - -   

2. Чланарина за чланове Централног регистра 13.260.000,00 12.480.000,00 12.840.000,00   
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 10.496.406,45 7.000.000,00 7.449.890,90 4,18 106,29 

1. Приходи од камата 10.489.960,64 7.000.000,00 7.440.402,24   
2. Позитивне курсне разлике 6.445,81 - 9.488,66 0,01  
ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1.892,05 - 35.475,06 0,02  
НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА - - 907.010,41 0,51  
УКУПНИ ПРИХОДИ 210.573.147,92 199.618.420,00 178.325.527,68 100,00 89,33 

 

СТРУКТУРА БРУТО РЕЗУЛТАТА 
ОСТВАРЕНО 

2015 

ПЛАНИРАНО 

2016 

ОСТВАРЕНО 

2016 

% 

УЧЕШ. 

2016 

 

ОСТВ. 

2016 

 

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 135.568.147,92 169.742.121,51 127.629.595,53 75,15 99,93 

1. Трошкови материјала   785.200,12 1.905.728,41 1.385.395,80 72,70 1,08 
2. Трошкови горива и енергије 3.445.117,83 6.592.702,00 2.476.400,34 37,56 1,94 
3. Трошкови зарада  и накнада зарада 60.619.602,59 67.352.441,31 60.081.694,84 87,15 47,05 
4. Примања чланова Управног одбора 4.046.426,95 4.745.143,48 3.521.396,28 74,21 2,76 
5. Остала лична примања запослених 4.544.567,15 5.554.640,00 4.074.423,04 73,35 3,19 
6. Трошкови производних услуга  26.822.881,55 40.448.704,45 23.140.256,91 57,21 18,12 
7. Трошкови амортизације 19.328.214,15 24.000.000,00 12.584.820,54 52,44 9,85 
8. Трошкови резервисања за судске спорове - - 2.354.455,99 - 1,84 
9. Трошкови непроизводних услуга 4.746.308,23 10.714.785,84 6.366.469,72 59,42 4,98 
10. Трошкови репрезентације  800.352,45 937.972,52 530.944,69 56,60 0,42 
11. Трошкови премија осигурања 1.242.565,94 1.855.486,00 1.109.914,84 59,82 0,87 
12. Трошкови платног промета 1.010.037,87 1.330.000,00 1.115.331,88 83,86 0,87 
13. Трошкови чланарина 1.406.340,89 2.229.750,00 1.448.941,84 64,98 1,13 
14. Средства за накнаде инвалида  420.000,00 379.317,50 90,31 0,30 
15. Остали нематеријални трошкови  1.417.479,80 1.569.767,50 1.727.475,25 117,53 1,35 
16. Уплата у буџет по основу смањења зарад 5.283.465,40 - 5.260.333,07 - 4,12 
17. Трошкови фирмарине 69.587,00 85.000,00 72.023,00 84,73 0,06 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 79.853,66 100.000,00 65.101,68 65,10 0,05 

1. Расходи кaмата  47.880,80  55.474,10   
2. Негативне курсне разлике 31.972,86  9.627,58   
ОСТАЛИ РАСХОДИ 40.000,00 100.000,00 20.000,07 20,00 0,02 

1. Издаци за хуманитарне намене 40.000,00  20.000,07   
2. Расходи ранијих година      
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА 907.361,76 - -   
1. Обезвређење потраживања 907.361,76 - -   
УКУПНИ РАСХОДИ 136.595.363,34 169.942.121,51 127.714.697,28 100,00 100,00 

ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 73.977.784,58 28.224.407,49 50.610.830,40 - 179,32 

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 11.319.577,00  8.513.760,60   

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА 946.007,59  53.997,76   

НЕТО ДОБИТ 63.604.215,17  42.151.067,56   
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Приходи 

 
Према подацима Главне књиге за период од 01.01.2016. - 31.12.2016. године,  Централни регистар 
је остварио укупан приход у износу од 178.325.527,68 динарa, што представља остварење плана од 
89,33. Од укупног износа прихода, 157.093.151,31 динара се односи на приходе из редовног 
пословања које Централни регистар наплаћује за пружање услуга у складу са Правилником о 
тарифи, и они представљају 88,09% укупних прихода, док се на приходе од чланарина односи 
7,20% (12.840.000,00 динара), финансијски приходи - приходи од камата по основу депозита код 
банака и орочених средстава учествују са 4,17% (7.440.402,24 динара) и приходи који чине 
наплаћена отписана потраживања БДД „Athena Capital“ и позитивне курсне разлике учествују са 
0,54% (951.974,13 динара).  
 
Посматрајући структуру укупних пословних прихода, запажа се да су најзаступљенији приходи 
остварени од послова са финансијским инструментима који се односе на промену власништва ван 
регулисаног тржишта 31,82% у оквиру којих су највеће учешће имају накнаде за услуге које 
Централни регистар врши код салдирања трговања ван берзе, приходи за вршење корпоративних 
радњи учествују са 35,22%, приходи по основу чланства у Централном регистру учествују са 
7,20%, приходи по основу отварања рачуна хартија од вредности и регистрације емисија учествују 
са 5,20%, %, приходи за салдирање трговања на берзи учествују са 4,52%, док сви остали приходи 
приходи учествују са 16,04%. 
 
У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, евидентан је пораст следећих врста прихода изнад 
планираних, и то: 

• накнада за достављање података о стању на рачуну ФИ 299%;  
• накнада за пренос ФИ са конзорцијума  на чланове конзорцијума 188,10%; 
• накнада за деблокирање сертификата 180,00%;  
• пренос ФИ са власничког на збирни и обрнуто 102,00%; 
• накнада за исплату главнице и испис дужничких хартија од вредности 96,03%; 
• накнада за купопродајне послове закључене ван регулисаног тржишта по DVP принципу за 

финансијске инструменте које је издала Република Србија и Народна банка Србије 82,46%; 
• накнада по основу репо трансакција 77,47%; 
• накнада по основу преноса девизних средстава члановима 74,76%; 
• накнада за доделу овлашћења за приступ Беоклијент апликацији 56,67%;  
• накнада за испис акција по основу промене правне форме 50,00%; 
• накнада по основу исплате дивиденде 32,94%; 
• накнада за обнављање овлашћења за приступ Беоклијент апликацији 31,33%;  
• накнада за гашење рачуна хартија од вредности 28,57%; 
• накнада за отварање заложних рачуна 25,33%;  
• накнада за обраду захтева за исплату главнице, дивиденде и купона 10,67%. 

 
Током 2016. године, као наставак пада активности чланова Централног регистра и престанак 
интереса за обављањем послова брокерско – дилерских друштава, настављен је тренд смањења 
броја чланова Централног регистра. Приход од чланарине остварен у 2016. години износи 
12.840.000,00 динара, што је за 3,17% мање у односу на остварене приходе од чланарине у 2015. 
години, док исти приход у структури укупних прихода учествује са 7,20%.   
 
Приходи од камата су остварени незнатно изнад планираних и то 106,29%, што је изузетан 
резултат, с обзиром да је у 2016. години услед вишка ликвидних средстава висина активних 
каматних стопа била на нижем нивоу, а у односу на 2015. годину бележе пад за 29,07% када су 
остварени финансијски приходи по основу депозита код банака и орочених средстава остварени у 
износу од 10.489.960,64 динара. 
 
Посматрајући укупне приходе у односу на остварење у 2015. години, запажа се да је у 2016. години 
остварење прихода ниже за износ од 32.247.620,24 динара. Тарифни ставови са значајним 
смањењем прихода приказани су у следећој табели: 
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Тарифни 

став 

Назив 31.12.2016. 31.12.2015. Разлика 

4.1. Отварање емисионог рачуна хартија од 
вредности 

250.000,00 410.000,00 160.000,00 

4.3. 
 

Отварање власничког рачуна хартија од 
вредности 

5.056.000,00 6.085.500,00 1.029.500,00 

5.1. 
 

Додељивање CFI кода и ISIN броја и 
израда решења 

179.000,00 396.000,00 217.000,00 

5.2. Упис емисије хартија од вредности 2.040.000,00 5.060.000,00 3.020.000,00 
6.1. Купопродајни послови закључени на 

регулисаном тржишту/МТП 
6.630.960,71 8.919.824,82 2.288.864,11 

 
6.2. Купопродајни послови закључени на 

регулисаном тржишту/МТП по основу 
«блок трансакција» за акције 

1.425.958,02 2.403.731,23 977.773,21 

6.4. Купопродајни послови закључени ван 
регулисаног тржишта/МТП када се 
салдирањефинансијских инструмената и 
новца врши по „DVP“ принципу за 
акције 

20.669.661,20 27.837.089,42 7.167.428,22 
 

6.5. Купопродајни послови закључени ван 
регулисаног тржишта/МТП када се 
салдирањефинансијских инструмената и 
новца врши по „DVP“ принципу за 
корпоративне обвезнице 

9.659.262,02 21.716.534,36 12.057.272,34 

6.11. Пренос финансијских инструмената без 
плаћања по „FOP“ принципу (решења, 
одлуке, уговори и др.) 

5.360.500,00 6.776.500,00 1.416.000,00 

8.3. Исплата  главнице и испис дужничких 
финансијских инструмената 

6.860.992,46 8.177.095,10 1.316.102,64 

8.4. Захтеви за исплату дивиденде за акције и 
за исплату главнице, купона и ануитета 
за дужничке финансијске инструменте 

1.660.000,00 2.680.000,00 1.020.000,00 

8.10. Издавање јединствене евиденције 
акционара 

5.410.000,00 6.115.000,00 705.000,00 

 Приходи од камата 7.440.402,24 10.489.960,64 3.049.558,40 
 УКУПНО   34.424.498,92 

 

 

Смањење ових прихода је и један од разлога због чега је остварена бруто добит за период од 
01.01.2016.- 31.12.2016. године мања за 23.366.954,18 динара, у односу на добит остварену у истом 
периоду прошле године. 
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Расходи  

 
Према подацима Главне књиге, укупни расходи Централног регистра за период од 01.01.2016. - 
31.12.2016. године, исказани су у износу од 127.714.697,28 динара, што је за 24,85% мање од 
укупно планираних расхода за 2016. годину. 
 
Посматрајући укупне расходе у односу на остварење у 2015. години, запажа се да су расходи у 
2016. години, мање остварени за 8.880.666,06 динар.    
 
У оквиру пословних расхода 46,75% односи се на трошкове бруто зарада и накнада зарада 
59.700.978,03 динара коју чини нето зарада са порезом и доприносима на терет запосленог и на 
терет послодавца. Зараде запослених се исплаћују у складу са одлуком Управног одбора и исказани 
трошкови су испод планираног нивоа. У односу на планску величину ови расходи реализовани су 
са 87,15%, што у апсолутном износу представља износ од 7.651.463,28 динара мање исплаћених 
зарада и накнада зарада у 2016. години.  
 
Почев од 01.11.2014. године, зараде запослених у Централном регистру су смањене у складу са 
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/2014) и у складу са овим 
законом Централни регистар је за 2016. годину уплатио у буџет Републике Србије износ од 
5.260.333,07 динара (по основу смањења зарада запослених 4.869.066,83 динара, а по основу 
смањења накнада чланова Управног одбора 391.266,24 динара).  
   
Трошкови производних услуга у укупним расходима учествују са 18,12% и исказани су у износу од 
23.140.256,91 динара. Највећим делом се односе на трошкове закупа (15.924.015,39 динара), 
трошкове одржавања опреме (2.859.371,66 динара) и ПТТ трошкове (3.651.962,46 динара). У 
односу на планску величину ови расходи реализовани су са 57,21% односно 42,79% мање од 
планираног износа. Централни регистар је у 2016. години, имао у плану пресељење и закуп новог 
пословног простора. У том смислу, су  планирани дупли трошкови закупа у периоду реновирања до 
коначног пресељења, односно закуп пословног простора на садашњој и на будућој локацији. Како 
да склапања новог уговора о закупу није дошло проценат остварења ових трошкова је знатно мањи. 
 
Трошкови амортизације се обрачунавају по законским прописима који регулишу отпис 
нематеријалних улагања и основних средстава, исказани су у износу од 12.584.820,54 динара и 
учествују са 9,85% у укупним расходима. 
 
Са 4,98% у укупним расходима учествују трошкови непроизводних услуга и исказани су у износу 
од 6.366.469,72 динара, а највећим делом се односе на трошкове обезбеђења (1.720.805,76 динара), 
трошкове адвоката (1.404.840,00 динара), трошкове консалтинг услуга (580.214,00 динара), 
трошкове чишћења (460.699,80 динара), трошкове ревизије (452.400,00 динара), трошкови 
коришћења интернета (355.837,81 динара). У односу на планску величину ови расходи реализовани 
су са 59,42% односно 40,58% мање од планираног износа (смањење многих трошкова одабиром 
понуђача са најнижом ценом у поступцима јавних набавки, трошкови везани за пресељење на нову 
локацију нису реализовани, није дошло до планиране обуке заполених). 
 
Трошкови материјала и трошкови горива и енергије су исказани у износу од 3.861.796,14 динара и 
чине 3,02% укупних расхода, а односе се на трошкове горива, топлотне и електричне енергије 
(2.476.400,34 динара), трошкове канцеларијског материјала (519.536,35 динара), трошкове набавке 
ситног инвентара (494.315,45 динара) и трошкове набавке смарт картица (295.920,00 динара).  
 
Посматрајући остварење трошкова у односу на планиране, може се закључити да су остварени 
трошкови на нивоу или мањи од планираних трошкова, изузев  нематеријалних трошкова који су за 
17,53% већи од планираних, а на то су утицали трошкови парничног поступка које је Централни 
регистар морао да плати по основу два изгубљена радна спора  покренута 2005. године, у износу од 
803.250,00 динара. 



 
47

 
Резултат пословања 

 

Према подацима Главне књиге, за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године, Централни регистар 
је у билансу успеха исказао вишак прихода над расходима у бруто износу од 50.610.830,40 динара, 
што је 79,32% више у односу на план. 
У пореском билансу за 2016. годину, Централни регистар је исказао добит у бруто износу од 
56.758.404,00 динара (због непризнавања трошкова рачуноводствене амортизације, трошкова 
чланарина међународним организацијама, дугорочних резервисања), тако да по завршном рачуну 
за 2016. годину Централни регистар има обавезу за текући порески расход у износу од 8.513.760,60 

динара. По одбитку пореског расхода периода и одложеног пореског прихода, нето добит 
Централног регистра за 2016. годину износи 42.151.067,56 динара, док је у истом периоду прошле 
године нето добит износила 63.604.215,17 динара. Смањење финансијског резултата у односу на 
претходну годину, последица је смањења прихода за 32.247.620,24 динара, а делимично је 
компензовано  смањењем расхода за 8.880.666,06 динара. 
 

Одложени порески приход периода 

 

Одложене пореске обавезе у износу од 1.477.434,57 динара на дан 31. децембра 2016. године (31. 
децембар 2015.: 1.531.432,33 динара) се односе на привремену разлику између основице по којој се 
опрема и нематеријална улагања признају у пореском билансу и износа по којима су та средства 
исказана у финансијским извештајима. Смањење одложених пореских обавеза књижи се у корист 
биланса успеха, као одложени порески приход периода, што је случај и у 2015. и у 2016. години. 
 

 

 2016. година 2015. година 

Укупне одложене пореске обавезе: 1.477.434,57 1.531.432,33 

Почетно стање одложених пореских обавеза  1.531.432,33 2.477.439,92 

Смањење одложених пореских обавеза  53.997,76 946.007,59 

 

Биланс стања 
 АКТИВА Стање на дан 31.12.2016. године Стање на дан 31.12.2015. године 

1. Стална имовина 47.350.900,78 56.149.606,35 

1.1. Нематеријална улагања 10.688.668,80 13.200.681,40 
1.2. Опрема 36.662.231,98 42.480.924,95 
1.3. Аванси за некретнине, постројења и опрему - 468.000,00 
2. Обртна имовина 288.116.801,03 269.461.807,04 

2.1. Потраживања 12.651.849,36 19.671.278,61 
2.2. Друга потраживања 8.726.239,70 4.156.695,48 
2.3. Краткорочно орочена динарска средства 180.000.000,00 130.000.000,00 
2.4. Готовина и готовински еквиваленти  85.952.302,53 114.945.201,66 
2.5. Порез на додату вредност и активна временска 

разграничења 
786.409,44 688.631,29 

 Укупна актива 335.467.701,81 325.611.413,39 

 Ванбилансна актива 421.683.948,51 726.270.382,41 

 ПАСИВА   

1. Капитал 329.572.172,53 317.273.029,54 

1.1. Основни капитал (акцијски + остали) 190.178.359,79 190.178.359,79 

1.1.1 Акцијски капитал 165.870.000,00 165.870.000,00 
1.1.2 Остали капитал 24.308.359,79 24.308.359,79 
1.2. Резерве 42.821.144,93 39.640.934,17 
1.3. Ревалоризационе резерве 1.950.183,02  

1.4. Нераспоређена добит - укупно 94.622.484,79 87.453.735,58 

1.4.1 Нераспоређена добит ранијих година 52.471.417,23 23.849.520,41 
1.4.2. Нераспоређена добит текуће године 42.151.067,56 63.604.2015,17 
2. Дугорочна резервисања 2.354.455,99  
3. Одложене пореске обавезе 1.477.434,57  

4. Краткорочне обавезе  2.063.638,72 6.806.951,52 

4.1. Обавезе из пословања 1.353.409,72 923.009,78 
4.2. Остале краткорочне обавезе 59.100,00 534.976,74 
4.3. Обавезе по основу пореза на додату вредност  651.129,00 708.800,00 
4.4. Обавезе по основу пореза на добит  4.640.165,00 
 Укупна пасива  335.467.701,81 325.611.413,39 
 Ванбилансна пасива 421.683.948,51 726.270.382,41 
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Вредност сталне имовине са стањем на дан 31.12.2016. године износи 47.350.900,78 динара од чега 
се 77,43% односи на опрему, а 22,57%  на нематеријална улагања тј. софтвере које Централни 
регистар користи у свом пословању (2015. години: вредност сталне имовине 56.149.606,35 динара 
од чега се 76,49% односи на опрему, а 23,51% на нематеријална улагања). 
 

 

Ванбилансна евиденција 

 

Централни регистар у ванбилансној евиденцији - ванбилансној активи води промет и стање 
динарског и девизних новчаних рачуна на којима се воде средства чланова Централног регистра 
која нису власништво Централног регистра, а у ванбилансној пасиви исказују се обавезе према 
члановима - власницима средстава. 
 
Народна банка Србије отвара и води динарски обрачунски рачун Централног регистра,  оператора 
платног система за поравнање финансијских инструмената чије је стање на почетку и на крају 
пословног дана нула. 
 
У 2015. години и 2016. години Централни регистар је извршио књижење свих трансакција и стања 
средстава својих чланова на динарском и девизним наменским рачунима који се воде у Народној 
банци Србије. 
 

Стање наменских девизних рачуна који се воде у Народној банци Србије са стањем 

* Девизна средства чланова за трговање хартијама од вредности 
** Обавезни депозит у еврима који чланови уплаћују приликом учлањења у Централни регистар 

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 
Финансијска срeдства и oбавeзe сe eвидeнтирају у билансу стања Централног регистра, oд мoмeнта 
када је Централни регистар угoвoрним oдрeдбама вeзан за инструмeнт. 
 
Централни регистар класификује своја финансијска средства у категорију готовина, краткорочни 
депозити, потраживања од купаца и остала потраживања из пословања. Класификација и 
презентација зависи од природе и сврхе за коју се финансијска средства прибављају и одређују се 
приликом првобитног признавања. 
 
Пoтраживања   

 

Потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одређеним плаћањима која 
нису котирана на активним тржиштима. Приказана су у оквиру обртних средстава. 
  
Потраживања се иницијално признају по њиховој фер вредности. Умањење вредности по основу 
обезвређења потраживања се врши у случајевима када Централни регистар има објективни доказ да 
неће бити у могућности да изврши наплату потраживања у складу са предвиђеном динамиком 
наплате.  
 
 

 

 

Назив рачуна 

Износ на дан 

31.12.2016. год. 

у еврима 

Износ на дан 

31.12.2015. год. 

у еврима 

Динарска 

противвредност 

на дан 31.12.2016. 

год. (по средњем 

курсу НБС) 

Динарска 

противвредност 

на дан 

31.12.2015. год. 

(по средњем 

курсу НБС) 

Наменски девизни рачун Централног 
регистра, депоа и клиринга хартија од 
вредности* 

1.415.210,93 3.851.336,60 174.739.348,51 468.423.050,41 

Централни регистар, депо и клиринг 
хартија од вредности  АД  Београд - 
Гарантни фонд -  наменски   рачун - 
наменски фонд**  

2.000.000,00 2.120.000,00 246.944.600,00 257.847.332,00 

УКУПНО 3.415.210,93 5.971.336,60 421.683.948,51 726.270.382,41 
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Готовина и готовински еквиваленти 

 
Пoд гoтoвинoм и гoтoвинским eквивaлeнтимa сe у билaнсу стaњa пoдрaзумeвajу: 

1. гoтoвинa у блaгajни; 
2. срeдствa пo виђeњу кoja сe држe нa рaчунимa бaнaкa; 
3. oстaлa нoвчaнa срeдствa. 

 
Нoвчaнa срeдствa сe врeднуjу пo њихoвoj нoминaлнoj врeднoсти. Укoликo je рeч o нoвчaним 
срeдствимa у стрaнoj вaлути oнa сe врeднуjу пo звaничнoм срeдњeм курсу вaлутe oбjaвљeнoм oд 
стрaнe Нaрoднe бaнкe Србиje.  
 

Финансијске обавезе   

Централни регистар признаје финaнсиjскe oбaвeзe у свoм билaнсу стaњa сaмo oндa кaдa Централни 
регистар пoстaнe jeднa oд угoвoрних стрaнa у финaнсиjскoм инструмeнту. Финaнсиjскa oбaвeзa 
прeстaje дa сe признaje кaдa Централни регистар испуни oбaвeзу или кaдa je oбaвeзa плaћaњa 
прeдвиђeнa угoвoрoм укинутa или истeклa.  
 

Oбавeзe прeма дoбављачима 

  
 Обавезе према добављачима се исказују у моменту иницијалног признавања по фер вредности. 

Обавеза се признаје у билансу стања ако је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске 
користи имати за резултат измирење садашње обавезе и ако износ за измирење може да се 
поуздано одмери. 
 
Обавезе у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом, процењују се на дан састављања 
финансијских извештаја по средњем курсу стране валуте на дан састављања финансијских 
извештаја. Разлике које се том приликом обрачунају обухватају се као расходи и приходи периода. 
Смањење обавеза по основу закона, ванпарничног поравнања и сл. врши се директним 
отписивањем. 

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 

 
Централни регистар управља ризицима у складу са Стратегијом управљања ризицима коју је 
усвојио Управни одбор 16.11.2015. године. Стратегијом је успостављен систем управљања 
ризицима који обухвата компоненте: интерно окружење, циљеве пословања, идентификацију 
догађаја, процену ризика, третирање ризика, контролне активности, информације и комуникације, 
праћење и контролу.  
 
Централни регистар тежи да достигне најбољу праксу по питању управљања ризицима и стога се у 
имплементацији система управљања ризицима води препорукама међународних стандарда из ове 
области и смерницама Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, а у складу 
са законом којим се регулише буџетски систем и Правилником о заједничким критеријумима и 
стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања 
и контроле у јавном сектору. 
 
У складу са Стратегијом управљања ризицима, кључни типови ризика које Централни регистар 
прати и процењује су: системски, оперативни, ризик ликвидности, кредитни ризик, кастоди ризик, 
правни и општи пословни ризик у који спадају финансијски ризик, ризик тока новца, ценовни 
ризик итд. 
 
У складу са Стратегијом управљања ризицима, директор Централног регистра је 16.11.2015. године 
донео Методологију управљања ризицима којом су прописане технике за оцену и управљање 
ризицима у складу са циљевима пословања Централног регистра. 
 
Пословни процеси, циљеви пословних процеса, ризици и контролне активности којима се ризици 
своде на прихватљив ниво су систематизовани у оквиру Регистра ризика. Ризици којима је изложен 
Централни регистар се прате кроз Регистар ризика који се ажурира у случају значајних промена у 
окружењу, а најмање једном годишње. 
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Циљеви управљања  финансијским ризиком 

 
Пословање је изложено различитим финансијским ризцима. Ови ризици укључују кредитни ризик, 
ризик ликвидности и тржишни ризик (ризик од промене девизних курсева). Централни регистар  не 
користи деривативне финансијске инструменте нити друге облике  обезбеђења од ових ризика који 
се појављују на финансијском тржишту на коме Централни регистар послује и углавном се 
фокусира на кредитни ризик, ризик ликвидности и валутни ризик и поступа од случаја до случаја 
са циљем умањења губитка.  

 

Тржишни ризик 

 

Пословне активности Централног регистра примарно су изражене у финансијским ризицима од 
промена у девизним курсевима. Изложеност ризику од промене девизних курсева се мери 
коришћењем анализе осетљивости. Није било промена у начину на који  се ублажава и мери овај 
ризик. 
 
Ризик од промена девизних курсева 

 
Ризик од промена девизних курсева испољава утицај на позицији финансијских инструмената, које 
су изражене у валути која није функционална (извештајна) и по природи су монетарне. Са стањем 
на дан 31.12.2016. године није било нереализованих ставки изражених у страној валути, па самим 
тим не постоји ризик од промена девизних курсева.      
 
Кредитни ризик   

 
Кредитни ризик се односи на ризик да друга уговорна страна не изврши своје уговорене обавезе, 
што би као резултат имало губитак за Централни регистар. Централни регистар послује већином са 
оним привредним субјектима који имају добру кредитну историју. 
За процену кредитне способности друге уговорне стране, користе се јавно доступни финансијски 
извештаји и сопствена база података.  
Изложеност Централног регистра и кредитни рејтинзи других уговорних страна се континуирано 
прате, анализира се вредност наплате у уговореном року, кашњења у плаћању као и ненаплаћена 
потраживања и на тај начин се омогућава минимизирање ризика од ненаплате потраживања. 
Кредитни ризик за ова потраживања је ограничен због тога што су друге уговорне стране добро 
познати клијенти са високим кредитним рејтингом. 
 
У доњој табели је приказан биланс 10 највећих дужника на дан биланса стања као и њихове  уплате 
које су извршили до 10.02.2017. године : 

                                                              у хиљадама динарa  
Ред. бр. Члан Централног регистра Салдо Уплате до 10.02.2017. год. 

1. „Banca Intesa“ а.д. Београд 1.490.034,28 1.490.034,28 
2. „Unicredit Bank Srbija“ а.д. Београд 1.404.638,56 1.404.638,56 
3. Управа за јавни дуг 638.429,68 638.429,68 
4. „CAPITALONE“ а.д. Београд 592.971,09 - 
5. Војвођанска банка а.д. Нови Сад 549.471,60 543.671,60 
6. Комерцијална банка а.д. Београд 541.232,15 527.732,15 
7. ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд 540.108,92 - 
8. „TANDEM FINANCIJAL“ а.д. Нови Сад 473.332,66 - 
9. Банка Поштанска штедионица а.д. 

Београд 
422.471,67 422.471,67 

10. „ERSTE BANK“ а.д. Нови Сад 378.144,66 378.144,66 
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Ризик ликвидности 
 
Централни регистар управља ликвидношћу тако што одржава потребан ниво новчаних резерви, 
ангажованих средстава као и резервисања за дате пласмане, тако што константно прати 
прогнозиране и стварне токове готовина, као и рокове доспећа финансијских средстава (пласмана) 
и обавеза. У прилог томе да не постоји ризик ликвидности је и чињеница да Централни регистар 
има и слободна средства која је депоновао код банака у виду краткорочних пласмана углавном 
предвиђена за финансирање будућих улагања. 
 

Порески ризици 

  

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Период 
застарелости пореске обавезе је пет година, односно у року од пет година од када је обавеза 
настала, порески органи могу вршити контролу исправности обрачуна пореза, када може бити 
одређен и додатни износ пореза за уплату.  
 

ЗНАЧАЈНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА И УСПЕШНОСТИ     

  износи у хиљадама динара  
Опис показатеља Начин израчунавања 2016. година 2015. година Индекс 

2016/2015 

  Износ у 

РСД  

Коеф./ 

Стопа 

Износ у 

РСД 

Коеф./ 

Стопа 

 

Ликвидност I степена Готовински еквиваленти и          
готовина 

             Краткорочне обавезе 

 85.592 
   2.064 41,6434 

 114.945 
   6.807 16,8863 246,61 

Ликвидност II степена           Обртна имовина - залихе 
            Краткорочне обавезе 
 

 288.116 
2.064 139,5911 

 269.461 
   6.807 39,5858 352,63 

Парцијални показатељ 
рентабилности 
Стопа пословног добитка 

     Пословни добитак *100 
     Пословни приходи 

 42.305  
 169.933 24,89% 

  64.507  
 200.075 32,24% 77,20 

Глобални показатељи рентабилн. 
 
Стопа принос на укупан капитал 

Добитак из редовног  
пословања пре опорезивања 

*100 
                    Капитал 

 50.611 
 329.571 

15,36% 

 73.978 
 317.272 

23,32% 65,87 

Стопа принос на имовину Пословни добитак *100 
  Просечна пословна имовина 
 

42.305 
 330.538 12,80% 

 64.507 
 302.206 21,35% 59,95 

Стопа нето приноса на капитал Нето добит *100 
Просечан капитал 

42.151 
 323.422 13,03% 

 63.604 
 295.442 21,53% 60,52 

Рацио пословне економичности Пословни приходи 
            Пословни расходи 

 169.933 
 127.628 1,3315 

 200.075 
 135.568 1,4758 90,22 

Рацио укупне економичности Укупни приходи 
              Укупни расходи 

178.325 
127.715 1,3963 

210.573 
136.595 1,5416 90,57 

Рацио продуктивности – 
Пословни приход  по запосленом  
у хиљадама динара 

Пословни приходи 
Просечан број запослених 

169.933 
34 4.998,03 

200.075 
35 5.716,43 87,43 

Рацио продуктивности –  
Нето резултат по запосленом у 
хиљадама динара 

Нето резултат 
    Просечан број запослених 

42.151 
34 1.239,74 

63.604 
35 1.817,26 68,22 

Квалитет пословног добитка Нето прилив готовине из 
пословне активности                                    
Пословна добит 

54.738 
42.305 

 
1,2939 

78.404 
64.507 

 
1,2154 106,46 
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Стопа нето добитка           Нето добит   *100 
         Пословни приходи 

 42.151 
169.933 24,80% 

 63.604 
200.075 31,79% 78,01 

Нето обртни капитал - у  
хиљадама динара 

Обртна имовина – 
краткорочне обавезе 

 
286.052 

 
262.654 108,91 

Зарада по акцији Нето добит 
Број обичних акција 

42.151 
16.587 2,54 

63.604 
16.587 3,83 66,32 

Рацио учешћа сталне имовине Стална имовина*100 
        Укупна актива 

47.350 
335.466 14,11% 

56.150 
325.611 17,24% 81,84 

Рацио учешћа обртне имовине Обртна имовина*100 
          Укупна актива 

288.116 
335.466 85,88% 

269.462 
325.611 82,76% 103,77 

Рацио учешћа готовине Готовина*100 
         Укупна актива 

85.952 
335.466 25,62% 

114.945 
325.611 35,30% 72,58 

Рацио учешћа потраживања Потраживања*100 
          Укупна актива 

21.378 
335.466 6,37% 

23.827 
325.611 7,32% 87,02 

Рацио учешћа нематеријалних 
улагања 

Нематеријална улагања*100 
          Укупна актива 

10.688 
335.466 3,19% 

13.201 
325.611 4,05% 78,76 

Рацио учешћа основних средстава Основна средства*100 
         Укупна актива 

36.662 
335.466 10,93% 

42.481 
325.611 13,05% 83,75 

Степен задужености                Укупне обавезе*100 
               Укупна пасива 
 

   4.418 
 335.466 1,32% 

   6.807 
 325.611 2,09% 63,16 

Рацио сопственог капитала                Укупан капитал 
               Укупна пасива 
 

 329.571 
 335.466 0,9824 

 317.272 
 325.611 0,9744 100,82 

 

ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ПРОТЕКА 

ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ 

 
Централни регистар је током 2016. године интензивно спроводио активности на проналажењу 
новог адекватног пословног простора у циљу рационализације трошкова закупа пословног 
простора. 
 
Децембра 2016. године, усвојена је одлука о закупу новог пословног простора од стране органа 
управљања Централног регистра, чиме су се стекли услови за потписивање уговора о закупу новог 
пословног простора. Очекивани рок за пресељење Централног регистра на нову локацију је мај 
2017. године и од овог рока се реално могу очекивати ефекти одлуке о закупу новог пословног 
простора донете крајем 2016. године, у смислу промене седишта Централног регистра и смањења 
трошкова Централног регистра. 
 

СВИ ЗНАЧАЈНИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 
Централни регистар нема повезана лица. 
 

СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ ДРУШТВА 

 
Током 2016. године није било стицања сопствених акција, нити Централни регистар у свом 
портфељу има сопствене акције стечене у претходним пословним годинама. 
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УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Централни регистар у 2016. години није имао улагања у заштиту животне средине. 
 

ОГРАНЦИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА 

 
Централни регистар нема огранке. 
 

РЕЗИМЕ 

 
Током 2016. године, Централни регистар је обавио следеће послове: 
 

• Укупнo је рeгистрoвaно 9 нових издавалаца у базу података Централног регистра; 
• Уписанe су 144 новe емисијe финансијских инструмената у базу података Централног 

регистра; 
• Укупан број издавалаца уписаних у базу података Централног регистра нa дaн 31.12.2016. 

године износи 1.599; 
• Укупан број уписаних зaкoнитих имaлaцa финaнсиjских инструмeнaтa у базу података 

Централног регистра са стањем на дан 31.12.2016. године је oкo 5,2 милиона; 
• Вредност салдирaних трансакција са акцијама закљученим на регулисаном тржишту/МТП 

износи преко 52,8 милиoнa евра; 
• Вредност салдираних трансакција примарног и секундарног трговања са дужничким 

хартијама од вредности закључених на регулисаном тржишту/МТП износи прeкo 308 
милиoнa евра; 

• Вредност салдираних трансакција са акцијама закључених на ОТЦ тржишту износи преко 
231,1 милиoн евра; 

• Вредност салдираних трансакција примарног трговања са корпоративним обвезницама 
закључених на ОТЦ тржишту износи преко 23,4 милиoнa евра; 

• Вредност салдираних трансакција секундарног трговања са корпоративним обвезницама 
закључених на ОТЦ тржишту износи прeкo 16,1 милиoнa евра; 

• Вредност реализованих трансакција закључених на ОТЦ тржишту за обвезнице девизне 
штедње износи прeкo 96,8 милиoнa евра; 

• Вредност салдираних трансакција примарног трговања са државним записима на аукцијама 
које организује Република Србија износи преко 751,8 милиона евра; 

• Вредност салдираних трансакција секундарног трговања на ОТЦ тржишту са државним 
записима које издаје Република Србија износи преко 212,5 милиoнa евра; 

• Вредност салдираних трансакција примарног трговања са обвезницама Републике Србије 
на аукцијама које организује Република Србија износи преко 2,6 милиjaрди евра; 

• Вредност салдираних трансакција секундарног трговања са обвезницама Републике Србије 
(осим обвезница девизне штедње) на ОТЦ тржишту износи преко 3,6 милиjaрди евра;  

• Укупна тржишна вредност реверзних репо трансакција износи преко 19 милиjaрди евра; 
• Укупнa врeднoст издaтих блaгajничких зaписa изнoси прeкo 8,1 милиjaрди eврa; 
• Салдиранa је 31 понуда за преузимање акција јавном понудом и придруживањем акција, 

укупне вредности преко 9,6 милиoнa евра; 
• Салдирано је 37 понуда за стицање сопствених акција, укупне вредности преко 4,4 

милиoнa евра; 
• Извршена је исплата купона/ануитета за дужничкe финaнсиjскe инструмeнтe у износу преко 

703,8 милиoнa евра;   
• Извршена је исплата глaвницe за дужничкe финaнсиjскe инструмeнтe у износу преко 2,7 

милиjaрди евра; 
• Извршена је исплата дивиденде у износу преко 49,9 милиoнa евра за 15 издавалaцa; 
• Извршена је исплата обвезница девизне штедње Републике Србије за сeриjу A 2016 о року 

доспећа у износу преко 309,9 милиoнa евра; 
• Објављено је прeкo 537 обавештења и то: за корпоративне радње, за издавање 

финaнсиjских инструмeнaтa, за понуде за преузимање и друго; 
• Извршено је 616 налога за упис заложног права; 



• nocTynJbeHO je y CKJJa.ll.)' ca 280 HaJIOf 8 38 8KTHBHp8the 38JlO/KHOf npas8; 
• 06asJbello je 1.488 6p11cal-ba 3aJJO)J(HOr npasa Ha ocHosy ounyKe o H3Bpwel-by; 
• 1:13spweuo je 438 HaJJora 38 ynHc 386paHe pacnonaratba; 

• n ocryrtJbeHO je no 1.881 HaJIOry 3a 6pHC8tbe 336p8He pacnonara1M; 
• )J.oHeTo je 74 pewetba 11 3aKJbyqaKa y npHH)'AHOM OTKyny; 
• nocT)'nJbeHo je y cKJJaey ca 906 cy.acKHX OAJiyKa; 
• l:11spweHo je 16 HaJJ ora 3a npeHoc snacHHWTB8 no ocHosy Hacne~a; 

• l:13spweH je I HaJJ Or no ocHosy rrp8BHor cne.a6eHHWTB8: 
• O.urosopeHo je Ha 12 3axTesa 3a np11cryn HH<!>opMauHjaMa o.ajasHor 1Hallaja; 
• l:11pa~euo je 3 pewetb8 o npeCTaHKY qJiaHCTBa y ll,eurpaJJHOM pen -tCTPY 11 Je.UHO pewetbe o 

npeCTaHKY 'IJlaHCTBa OSJJawneHe 6aHKC; 
• VI3BpWeH je HCnHC CjH1HaHCHjCKHX HHCTpyMeii8T8 1a 1.467 eMHCHja H3AaSaJJaua; 
• l:13spweHe cy npou.e.aype 3a npella38K H8 HOBY KaJJeHA8pCKY roAHHy; 
• l13A8TO je, 06IIOSJbeHO, Ofi0388HO 11 .ae6JlOKHp8HO 9 14 CMapT KapTHUa; 

• 1:13)J.3TO je [. J 05 je,LJ.HHCTBeHHX eBH,LJ.eHU,Hja 3KUHOHapa; 
• ll,eHrpanHH pemcrap je npHMHO H o6paAHO 13.881 npe;J,MeT: 
• PeaJJH3osaHo j e 7 j8BHHX Ha6asKH, Koje cy cnpose;J,eHc y nocrynKy jasHe Ha6asKe Mane 

BpeAHOCTH; 
• l:13npwe1-1a j e KOHTpOJI8 nocnOB8J-ba 51 l!Jl8H8 UeurpaJIHOr pemcrpa y CKJJ8.ll.)' C8 ycsoj eH HM 

rOAHWihHM nnaHOM KOHTpona 3a 2016. rOAHHY 11 pe.aosHO H3Bewr8B8J-be KoMHCHje 38 x8pntje o.n. 
BpCAHOCTH 0 pe3yJ1T8THM8 KOHTpOJie; 

• YTBp~eHe ce Henp8BHJJHOCTH y pa.n:y KOA rpH YJiaHa, o lleMy cy .!lOHeT8 pewel-ba o yrspljeHHM 
HenpaBHJIHOCTHMa; 

• l:13spweHe cy H3MeHe onwTHX aKaTa U.eHTpaJJHOr pentcrpa; 
• BpweHo je AHesHo, He.aeJbHO, MeceliHO 11 rOAI1WJ-be 111sewT8BaJ-be KoMHCHje 38 x8pTHje o.u 

speAHOCTI1. M HHHCTapcrsa <j>HHaHcHja, Hapo.aHe 6aHKe Cp611je. BpweHo je H3Bewr8sal-be 11 
Apyri1X H3AJ1e)I(HHX opraHa y CKJJ3AY Ca .ll:OCT88Jbet1HM 38XTeBHMa: 

• n epHOAHYHO je recr11paH back-zp no.aar aKa ca xap.n AHCKa, y CKJia,LJ.Y ca I1pou.eJJ,ypoM 38 back-up 
no.uaraKa; 

• Pe.nosHo 8)J(ypHpa1-be no.aarKa o H3.!laBal-by, 3aMeHH H 6pHC8lbY <j>HH8HCI1jCKHX HHCTPYMeHaTa, 
noJJ.aTKe o KOpnopaTHBHHM aKTHBHOCTHM8 H3Aasanaua, snacHHYKY CTPYKTYPY H3AaBaJJau8, H3BO.!l 
113 j e,nHHCTBCHe eBHAeHUHje aKU,HOHapa H ,npyre fiOJ].3TKe y CKJia,ny ca 88)J(enOM 3aKOHCKOM 
perynaTHBOM, Ha HHTepHeT CTp3HHU,H U.el-ITpaJlHOf perHCTpa; 

• AKTHBHO y•tewne y pa,nHI1M rpynaMa 11 Ha .apyrHM .n.oMahHM crpyliHHM cKynosHM8; 
• AKTHBIIO y•tewl'ie Ha MeljyHapOAHHM CTpYliH11M KOH<j>epeHUHj8Ma, CKynOBI1Ma H pa,!lHI1M rpynaMa 

(ECSDA 11 ANNA). 

OcHOBHH Q)HH8HCHjcKH noKa38TeJbH nocnosalha ll,eHTpaJJHor per11crpa y 2016. roA11HH cy: 

• YKynHO OCTB8peHH np11XOAH H3HOCe 178.325.527,68 Jl.H118pa; 
• YKyfiiiO OCTBapeHH paCXO.!lH 113HOCC 127.714.697,28 .!l11H3p8; 

• 6pyr0 A0611T H3HOCI1 50.61 0.830,40 A11H8pa; 
• JleTO A0611T 113HOCI1 42.151.067,56 .!lHHap8. 

6eorpaA, 10.03.2017. ro,n,11He 
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HE«J) A.O.O. 
6yneaap MHxajna OymtHa 10 6/I 
11070 HOBH 6eorpaA 
Cp6Hja 

10. MapT 2017. rOA1·1He 

noiiiTOBaHH, 

Eeorpa.r:r:, 10.03.2017. ro.uHHe 

10 6p. 3-36 

Oso nHCMO Ca'-IJUbeHO je y Be3H peBH3Hje cpHHaHCHjCKHX H3BelllTaja QeHTpaJIHH 

perHCTap, ,Aeno H KJIHpHHr xapTHja O,A Bpe,AHOCTH a.,A., Eeorpa,A (y ,AaJbeM TeKCTy: 

",lJ,pylllTBO ") 3a llOCJIOBHY fO,AHHY KOja ce 3aBplllHJia 31. ,Ae~eM6pa 2016. fO,AHHe, Ha 

OCHOBY KOje Tpe6a ,Aa H3pa3HTe MHlllJbel-be 0 TOMe ,Aa JIH cpHHaHCHjCKH H3BelllTajH 

npHKa3yjy o6jeKTHBHO H HCTHHHTO cpHHaHCHjCKH OOJIOiKaj ,lJ,pylllTBa Ha ,AaH 31 . 
.ue~eM6pa 2016. roL(HHe Kao H pe3yJITaTe 1-beroaor nocJioBal-ba H HOB'-IaHe TOKose 3a 

fO,AHHY KOja ce Ta,Aa 3aBplllHJia y CKJia,Ay ca pa'-lyHOBO,ACTBeHHM nponHCHMa 

Peny6JIHKe Cp6Hje. 

0,Apel)eHe npe3eHTa~Hje y OBOM OHCMY cy JIHMHTHpaHe Ha MaTepHjaJIHO 3Ha'-lajHe 

HHcpOpMa~Hje H llHTal-ba. 11HcpOpMa~Hje H llHTal-ba O,A MaTepHjaJIHOf 3Ha'-laja, 6e3 

063Hpa Ha 1-bHXOB 06HM H H3HOC, cy HHcpopMa~Hje H llHTal-ba '-IHje 6H H30CTaBJbal-be 

HJIH norpelllHO npHKa3HBal-be, MOfJIO yTH~aTH Ha pa3JMHO pacyl)HBal-be JIHI.~a KOja 

6H ce OCJial-baJia Ha Te HHcpOpMa~Hje, O,AHOCHO llHTal-ba. 

CXO,AHO TOMe, npeMa HallleM Haj60JbeM 3Hal-by H ysepel-by, OBHM llOTBpl)yjeM 

cJie.uene: 

CIJHHaHCHjCKH H3BeWTajH 

1. <l>HHaHCHjCKH H3BeUITajH npHKa3yjy 06jeKTHBHO H HCTHHHTO ¢HHaHCHjCKO CTaJbe, 
pe3yJITaTe llOCJIOBaJba H HOB'-IaHe TOKOBe y CKJiatzy ca paqyHOBO,ll.CTBeHHM nponHCHMa 
Peny6nHKe Cp6Hje, Kao H Aa He caAp)l{e MaTepHjanHo 3HaqajHe norpeuiHe HCKa3e. 
<l>HHaHCHjCKH H3BeWTajH cy OA06peHH O,ll. CTpaHe pyKOBOACTBa. 

2. 3Ha'-lajHe paqyHOBOACTBeHe llOJIHTHKe KOje cy npHMeJbeHe npH CaCTaBJbaJby 

¢HHaHCHjCKHX H3BewTaja cy aAeKBaTHO OnHCaHe y ¢HHaHCHjCKHM H3BeWTajHMa. 

3· CsaKa no3H~Hja y OKBHPY ¢HHaHCHjCKHX H3BewTaja je aAeKBaTHO KJiacH¢HKOBaHa, 
OllHCaHa H 06eJIOAal-beHa y CKJia,D.y Ca peneBaHTHHM npOnHCHMa, a ¢HHaHCHjCKH 
H3BewTajH cacTasJbeHH cy no Haqeny CTanHOCTH nocnosaJba. 
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4· flpHXBaTaM O,li,TOBOpHOCT ,D,a je CHCTeM HHTepHHX KOHTpona ycrpojeH Ha Ha\iHH KOjH 
OMOrynasa CaCTaBJbal-be <l>HHaHCHjCKHX H3BeWTaja y CKna,Lzy ca paqyHOBO,li,CTBeHHM 
nponHCHMa Peny6nHKe Cp611je. 

s. He nocToje 3HaqajHe cTaBKe 3a Koje 11MaMo ca3Hal-be, a Koje 611 3axTesane KopeK~I1je 
ynope,D,HHX flO,D,aTaKa y <l>11HaHCHjCKHM H3BeWTajHMa. 

fpemKe H npoHesepe 

6. flpHXBaTaMO CBOjy O,ll,fOBOpHOCT 3a ,D;I13ajH 11 HMnneMeHTa~l1jy CHCTeMa 11HTepH11X 
KOHTpona Koje oMoryhasajy cnpeqasaH>e HacraHKa npoHesepa 11 rpewaKa 11 H>Hxoso 
6narospeMeHo yoYaBaH>e. 

7. BepyjeM .a.a cy e<t>eKTH rpewaKa ca.a.p)KaHH y <l>11HaHcl1jCKHM H3BeDITajHMa 
HeMaTepHjanHH, noje,D,HHa\iHO Hnl1 yKynHo, 3a <l>HHaHCI1jcKe H3Bell1Taje Kao ~en11Hy. 

8. H11je 611no yTspl)eHe npeaape, HI1TI1 cyJMI-he Ha npeaapy 3a KOjy CMO y ca3Hal-hy, a Koja 
MO)Ke ,D,a yTHqe Ha ,lJ,pyWTBO, yKJbyqyjyl'm : 

• PYKOBO,li,CTBO 

• 3anocneHe KOjH 11Majy 3Ha\iajHy y.nory y HHTepHOj KOHTpOnH, Hnl1 

• ocTane, r.a.e npesapa MO)Ke .a.a HMa MaTepHjanHH yTH~aj Ha <l>HHaHCHjcKe 
H3BeWTaje. 

9· HHje 611n0 OnTJ)K611 3a npesapy, HnH CJMlbl1 ,D,a nOCTOjl1 npeaapa, KOja yTH\ie Ha 
<l>HHaHCI1jCKe H3BeWTaje ,lJ,pywTBa, npHjaBJbeHHX OA CTpaHe 3anocneHHX, 6HBWHX 
3anocneHI1X, aHanHTI1\iapa, perynaTOpH11X opr aHa 11n11 .a.pyrHx. 

YcKJialjeHocr ca 3aKOHHMa H ApyroM peryJiaTHBOM 

10. HHje 611no HeycarnaweHOCTI1 ca 3axTeBHMa perynaTopHHX snacTI1 Koja 611 Morna 
11MaTH MaTepHja.nHO 3Ha\iajaH yTH~aj Ha <l>11HaHCHjCKe 113BeWTaje y cnyqajy 
HenOUITOBalba HCTHX. 

11. nocnosal-be 3a ro.a.aHy Koja ce 3aapwaaa Ha .a.aH 31 . .a.e~eM6pa 2016. ro,D,I1He Haje 6Hno 
npe,D,MeT KOHTpona O,ll, CTpaHe ,D,p)KaBHHX OpraHa HI1TI1 APJTI1X eKCTepH11X KOHTpona. 

0 6e36eljetLe HH<!>OpMau,Hja 

12. 06e36e,D,HJIH cMo saM CJie,D,ehe: 

• npHcryn CBHM 11H<l>OpMa~HjaMa 3a KOje CMO y Ca3Hal-by ,D,a cy O,ll, 3Halfaja 3a 
np11npeMaH>e <l>HHaHCHjCKHX H3BeWTaja, KaO WTO cy eBH,D,eH~Hje, 

,li,OK)'MeHTa~Hja H OCTane CTBapH; 

• CBe ,li,O,D,aTHe HHcj>OpMa~Hje KOje cy HaM 3aTpa)KeHe TOKOM flOCTynKa peBH3Hje H 

• HeorpaHH\ieH npHcryn 3anocneHI1Ma 3a Koje je yTBpl)eHo {J.a Mory {J.a npJJKe 
HeOnXO,D,He peBI130pCKe ,li,OKa3e. 
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13. Cse TpaHcaKI..\Hje cy npoKH>H>KeHe y pa"lyHOBOACTBeHHM eBHAeHI..\HjaMa H npHKa3aHe 
cy y <}>HHaHCHjCKHM H3BellJTajHMa. 

0pH3H3831be, Bpe,li;HOB31be H o6eJIO,ll;31bHB31be 

14. MeTOAe BpeAHOBal-ba H MaTepHjaJIHe npeTnOCTaBKe Koje CMO KOpHCTHJIH y npHnpeMH 

pa"lyHOBOACTBeHHX npOI..\eHa, YKJbyqyjyl'lH OHe KOje cy BpeAHOBaHe no <}>ep BpeAHOCTH, 
cy pa3yMHO npol..\eH>eHe. 

15. He nOCTOje nJiaHOBH HH HaMepe y 6yAYI'lHOCTH KOjH 6H MOfJIH HMaTH MaTepHjaJIHO 
3Ha"lajaH yTHI..\aj Ha KH>HfOBOACTBeHy BpeAHOCT HJIH KJiaCH<}>HKa~Hjy cpeACTaBa H 
o6ase3a npHKa3aHy y q>HHaHCHjCKHM H3BelllTajHMa Ha AaH 31. Ae~eM6ap 2016. 
fOAHHe. 

0oTeH~HjaJIH3 HMOBHH3 H o6aBe3e H pe3epBHC31b3 

16. HHje HaM n03HaTO nOCTOjaH>e nOTeHI..\HjaJIHe HMOBHHe KOjy 6H Tpe6aJIO HCKa3aTH H 
06eJIOAaHHTH y <}>HHaHCHjCKHM H3BelllTajHMa. 

17. HeMaMO nOTeH~HjaJIHHX o6ase3a no OCHOBy jeMCTaBa H rapaHI..\Hja Tpel'lHM JIH[\HMa. 

18. 06aBeCTHJIH CMO 8ac 0 nOCTOjaH>y CBHX TeKyl'lHX H nOTeHI..\HjaJIHHX CnOpOBa. He 
nOCTOje APYfH CYACKH cnopOBH OCHM OHHX KOjH cy AOCTaBJbeHH H KOjH cy H AaJbe Y 
TOKy. He nOCTOje HHTH Ce O"leKyjy Apyre Tj')K6e KOje 6H MOrJie HMaTH MaTepHjaJIHO 

3Ha"lajaH yTHI..\aj Ha q>HHaHCHjCKe H3BellJTaje. 

19. HHCY MH n03HaTa Kplllel-ba HJIH MOryl'la KpllleH>a 3aKOHCKHX npOnHCa "'Hje 6H e<}>eKTe 
Tpe6aJIO o6eJIOAaHHTH y <}>HHaHCHjCKHM H3BelllTajHMa, HJIH 3a KOje 6H Tpe6aJIO 
<}>OpMHpaTH pe3epBHCaH>e 3a noTeHI..\HjaJIHe ry6HTKe, HHTH nOCTOjaH>e OCTaJIHX 
06aBe3a HJIH noTeH~HjaJIHHX o6ase3afry6HTaKa 3a KOje je HeODXOAHO H3BplllHTH 
KJbH>KeH>e noTeH[\HjaJIHHX ry6HTaKa. 

20. 113BpllleHa cy H aAeKBaTHo o6eJIOAatbeHa pe3epBHCatba 3a CYACKe cnopose KojH ce 
BOAe Ha Halll TepeT y BHCHHH O"leKHBaHHX TpOlllKOBa H OAJIHBa CpeACTaBa y 

6yAYI'lHOCTH. 

21. CaAaWtba BpeAHOCT o6ase3a no OCHOBY OTnpeMHHHa 3a OAJia3aK y neH3Hjy HaKOH 
HCnYfbeHHX yCJIOBa HHje MaTepHjaJIHO 3Ha"lajHa 3a <}>HHaHCHjCKe H3BellJTaje carJieAaHe 
y [\eJIHHH H 360r TOra y OBHM <}>HHaHCHjCKHM H3BellJTajHMa HHCY H3BpWeHa 

pe3epBHCatba no OBOM OCHOBy. 

8JI3CHHWTBO H 01'p3HH'Ielba Ha HMOBHHH 

22. TioceAyjeMO aAeKBaTHY AOKyMeHTa[\Hjy 0 CTH~atby npaBa BJiaCHHlllTBa HaA 
cpeACTBHMa KOjHMa pacnoJia>KeMO. 

23. 11MOBHHa HHje onTepel'leHa xMnoTeKaMa, 3anoraMa 11 APYfHM orpaHl1"letbl1Ma. 

24. Csa cpeACTBa y HallleM BJiaCHHlllTBY cy npHKa3aHa y 6HJiaHCY CTaH>a. 
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HaqeJio craJIHOCTH 

25. <l>HHaHcHjCKH H3seuiTajH cy cacTaBJbeHH y3 npHMeHy Ha'ieJia CTaJIHOCTH noCJiosal-ba 
Ha ocHosy Hawe npou,eHe y se3H ca MoryhHowhy ,l{pywTsa ,D.a HacTaBH noCJiosal-be y 
CKJiaAY ca HattenoM cTaJIHOCTH yJHMajyhM y o63Hp cse pacnono>KHse no,D.aTKe seJaHe 
3a ,D.OrJieAHY 6y,D.yliHOCT. HHCMO y Ca3Hafby p,a flOCTOjH 6HJIO KaKBa MaTepHjaJIHO 
3HattajHa HeCHrypHOCT y norne,£zy p,oral)aja HJIH yCJiosa noCJiosaH>a KOj:H Mary p,a YTHtty 
Ha Cfl0C06HOCT ,l{pywTsa p,a HaCTaBH flOCJIOBal-be y CKJiaA)' ca Ha'"!eJIOM CTaJIHOCTH. 

,lJ.oral)ajH uaKoH ,a.azyMa 6HJiauca cTalba 

26. Y q>HHaHCHjCKHM H3BeWTajHMa H3BpWeHa cy o6enop,a!-bHBal-ba H KOpeKU,Hje no OCHOBY 
CBHX ,ll,Oral)aja HaCTaJIHX flOCJie M3BeWTajHOf nepHO,D.a a npe Hero WTO cy <l>HHaHCHjCKH 
H3BeWTajH O,ll,06peHH 3a o6jaBJbHBal-be y CKJiaA)' Ca 3axTeBHMa pa'"lyHOBO,D.CTBeHHX 
nponHca y Peny6nHu,H Cp6HjH. 

27. nocne AaTyMa Kap,a cy ¢ HHaHcHjCKH H3sewTajH op,o6peHH 3a o6jasJbHBafbe, a AO ,aaHa 
OBe H3jase, HHje 6HJIO ,D.Oral)aja KOjH 6H MOfJIH YTHI.\aTH Ha OBe <l>HHaHCHjCKe 
H3BewTaje. 

/ 
h 
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