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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 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;
 обезбеђење 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 посттрговачким 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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Табела бр. 1. Основни подаци о Централном регистру
Пун нaзив институциje
Aдрeсa
Web aдрeсa
Прaвнa фoрмa
Прaвни стaтус издaвaoцa
Maтични брoj
ПИБ - пoрeски
идeнтификaциoни брoj

Teкући рaчуни и бaнкe кoд
кojих сe рaчуни вoдe
Дaтум oснивaњa
Брoj рeшeњa уписa у Aгeнциjи
зa приврeднe рeгистрe

Шифрa дeлaтнoсти

Цeнтрaлни рeгистaр, дeпo и клиринг хaртиja oд врeднoсти
Tрг Републике бр. 5, Бeoгрaд, Рeпубликa Србиja
www.crhov.rs
aкциoнaрскo друштвo
aктивнo приврeднo друштвo
17518968
103154145
„Komercijalna banka“ рн. бр. 205-202139-18
„Addiko Bank Srbija“ рн. бр.165-1646-54
„Вojвoђaнскa бaнкa“ рн. бр. 325-9500600058828-09
„Otpbanka“ рн. бр. 275-0010221959801-78
„AIK banka“ рн.бр. 105-24603-37
„Српска банка“ рн.бр. 295-0000001249992-59
10.12.2003. године
152/2005 oд 21.01.2005. гoдинe
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
Прeдсeдник Скупштинe
aкциoнaрa
Прeдсeдник Упрaвнoг oдбoрa
Дирeктoр
Рeвизoр зa 2020. гoдину

office@crhov.rs
Александра Драговић Делић
Mилaн Лучић
др Aнa Joвaнoвић
„PKF“ д.o.o. Бeoгрaд
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ВИЗИЈА, МИСИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА
Визија Централног регистра је да буде сaврeмeнa, поузданa и углeднa институциja тржишта
капитала Републике Србије, којa eфикaснo и прoфeсиoнaлнo oбeзбeђуje лaк и сигурaн приступ
тржишту кaпитaлa и активно учествује у процесу изградње стабилног финансијског тржишта и
интеграције са међународним тржиштем финансијских инструмената.
Мисија Централног регистра је да активно води и унапређује пословање како би корисницима
обезбедио правовремене, ефикасне и висoкo квaлитeтнe услуге у вези са рeгистрaциjoм,
дeпoнoвaњeм, клирингoм и сaлдирaњeм финaнсиjских инструмeнaтa.
Стратешки циљеви пословања Централног регистра су:
1. тачно и правовремено пружање услуга;
2. поштовање законских прописа;
3. ефикасно и ефективно коришћење и заштита средстава и информација;
4. развој пословања.
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, 112/2015,108/2016, 9/2020 и
153/2020);
 Закон о привредним друштвима ("Сл. глaсник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. зaкoн,
5/2015, 44/2018,95/2018 и 91/2019);
 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 aутeнтичнo тумaчeњe) и другим релевантним законима,
 Закон о јавном дугу ("Сл. глaсник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018,

91/2019 и 149/2020).
и у складу са својим општим актима, као што су:
 Правила пословања Централног регистра;
 Правилник о тарифи Централног регистра;
 Правилник о терминском плану рада Централног регистра и др.
Централни регистар је члан међународних организација, и то:
 ECSDA (European Central Securties Depository Association-Европско удружење централних
депозитара хартија од вредности) и
 ANNA (Association of National Numbering Agencies-Удружење националних нумеричких
агенција чија је улога додељивање идентификационих ознака финансијских инструмената у
складу са ISО стандардима - CFI код, FISN код и ISIN број).
У том смислу, Централни регистар у свом пословању примењује и међународне стандарде:
 G10 Recommendations;1
 G30 Recommendations;2
1

G10-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.
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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);

Такође, Централни регистар учествује и у изради и спровођењу плана за хармонизацију регулативе
Републике Србије са регулативом ЕУ у вези инфраструктуре за клиринг и салдирање.
Табела бр. 2. 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 НБС 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 "sameday 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.

Применити ISO стандарде.

Да. Дозвољено је позајмљивање финансијских
инструмената као инструмент за реализовање
клиринга и салдирања.
Да. ISIN бројеви се додељују свим финансијским
инструментима по међународним стандардима и то:
ISO стандард 6166 за доделу ISIN броја, ISO стандард
10962 за доделу CFI кода и ISO стандард 18774 за
доделу FISN кода (АNNA-Association of National
Numbering Agencies).

Као и у већини упоредноправних система, законском регулативом Републике Србије прописана је
дематеријализација свих финансијских инструмената које се издају у складу са Законом о тржишту
капитала и њихово евидентирање у електронском облику, тако да финансијски инструменти
представљају електронске записе у информационом систему Централног регистра.
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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Централни регистар примењује важеће законе и међународне стандарде, како код регистрације
финансијских инструмената, додељивања јединственог ISIN броја, CFI кодa и FISN 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).
У Централном регистру евидентирани су сви финансијски инструменти деноминовани у домаћој и
страној валути, који су 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 страној валути.
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 закључених на регулисаном тржишту/МТП, 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.
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КАПИТАЛ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА
а) Основни капитал
Основни капитал Централног регистра на дан 31. децембар у 2020. и 2019. године и власничка
структура су следећи:
Табела бр. 3. Власничка структура капитала Централног регистра
МБ
Назив акционара Проценат Основни капитал на дан
акционара
учешћа 31. децембар 2020. године
у хиљадама
број
динара
акција
07020171

Република Србија

100%

165.870
165.870

Основни капитал на дан
31. децембар 2019. године
у хиљадама
број
динара
акција

16.587
16.587

165.870
165.870

16.587
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. 4. Преглед стицања акција издаваоца Централни регистар за акционара Република
Србија (МБ: 07020171) у периоду од 01.01.2004. године до 31.12.2020. године
Година

Повећање капитала Број
(у хиљадама динара)
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

165.870

16.587

10.000

Укупно:

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 2020. и 2019. године износи:
31. децембар
2020.

31. децембар
2019.

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
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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 2019. године по овом основу емитоване акције.
Сагласно Закону о буџетском систему ("Сл. глaсник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн, 103/2015, 99/2016 и
113/2017), у периоду од 2003. године до 2020. године, у буџет Републике Србије, на име дивиденде,
Централни регистар је уплатио укупан износ од 368.285.246,61динара.
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 2020. године, састав Скупштине акционара Централног регистра је:
Име и презиме
Александра Драговић Делић
Сања Станковић
Милош Велимировић

Позиција
Председник Скупштине акционара
Члан Скупштине акционара
Члан Скупштине акционара

У 2020. години одржано је укупно 4 (четири) седнице Скупштине акционара Централног регистра
(једна редовна и три ванредне).
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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;
 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 2020. године, састав Управног одбора Централног регистра је:
Име и презиме
Милан Лучић
Раде Цвијовић
Мира Станојев
Милорад Симић
Светлана Марушић

Позиција
Председник Управног одбора
Заменик председника Управног одбора
Члан Управног одбора
Члан Управног одбора
Члан Управног одбора

У 2020. години, одржано је укупно 11 (једанаест) 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 Комисијe
за хартије од вредности, ступила на рад 1. децембра 2013. године.
Новим Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-12031/2017 од 05. децембра 2017. године,
др Ана Јовановић је поново именована за директора Централног регистра.
У току 2020. године донета су следећа општа акта Централног регистра:
 Измене и допуне Статута Централног регистра;
 Измене и допуне Правила пословања Централног регистра;
 Измене и допуне Правилника о тарифи Централног регистра;
 Правилник о безбедности ИКТ система;
 Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова са пописом
систематизованих радних места са бројем извршилаца и коефицијентима радних места у
Централном регистру;
 Плaн примeнe мeрa зa спрeчaвaњe пojaвe и ширeњa eпидeмиje зaрaзнe бoлeсти у
Централном регистру;
 Измене и допуне Информатора о раду Централног регистра;
 Процедура о пријему у чланство Централног регистра;
 Процедура о промени врсте чланства у Централном регистру;
 Измене и допуне Регистра ризика;
 Процедура о принудном откупу;
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Процедура о брисању уписа заложног права и забране располагања финансијским
инструментима у складу са одлуком суда, односно јавног извршитеља ;
Процедура о преносу ради продаје финансијских инструмената зaлoжених на основу
решења или закључка суда, односно јавног извршитеља;
Процедура о поступању у условима ванредног стања и организовања рада од куће;
Упутства за поступање зaпoслeних у ситуaциjи у вeзи са кoрoнa вирусом (COVID-19);

Изменом Правила пословања из јануара 2020. године детаљно је регулисано:
 чланство у Централном регистру, права и обавезе Централног регистра и његових чланова,
престанак чланства, контрола члана и могућност суспензије чланства,
 заштита личних података физичких лица у складу са Законом о заштити података о
личности,
 дефинисање рачуна финансијских инструмената, њихови називи и бројеви и њихова
 структура,
 типови лица који су власници финансијских инструмената и начин идентификације,
 документација која је потребна члановима за промену података о клијентима,
 привремени рачун који се води код Централног регистра у случају да клијент нема
 отворен рачун код члана,
 обрачунски новчани рачуни чланова Централног регистра које води Централни регистар,
 примарна продаја финансијских инструмената на регулисаном тржишту / МТП,
 остала питања регулисана Корисничким упутством Централног регистра које је стављено
ван снаге 14.10.2019. године.
Истовремено, а због усклађивања са наведеним изменама Правила пословања, извршена је и
измена Статута Централног регистра ради брисања одредаба о чланству.
Правила пословања су у 2020. години измењена и у марту на следећи начин:
 регулисање поступка и документације потребних за спровођење уписа и исписа новог
финансијског инструмента – право на стицање удела, а у складу са новим чланом 159в
Закона о привредним друштвима,
 уређење поступка исплате ликвидационог остатка акционарима,
 продужење рока у којем Централни регистар издаје јединствену евиденцију акционара.
Правилник о тарифи Централног регистра је измењен три пута у 2020. години, тако што је:
1. у марту месецу извршено увођење нових тарифних ставова у вези са поступком уписа и
исписа новог финансијског инструмента – право на стицање удела, доделом и гашењем
додатне шифре депозитара за члана Централног регистра, исплатом ликвидационог остатка,
издавањем потврде о стеченом основном занању за рад на корисничкој апликацији
Централног регистра и консултацијама по захтеву члана Централног регистра;
2. у априлу је извршена измена у тарифном ставу 6.5. Купопродајни послови закључени ван
регулисаног тржишта/МТП када се салдирање финансијских инструмената и новца врши
по „DVP“ принципу за корпоративне обвезнице, односно накнада је смањена за 20%, а све у
складу са Програмом економских мера Владе Републике Србије за смањивање ефеката
проузрокованих пандемијом вируса CОVID-19 и подршку привреди;
3. последњом изменом из септембра месеца уводи се нов тарифни став 6.26. Примарна
продаја корпоративних обвезница када се салдирање финансијских инструмената и
новца врши по „DVP“ принципу, са циљем подстицања примарне продаје корпоративних
обвезница и смањивања трошкова како на страни продавца (издаваоца), тако и на страни
купаца (инвеститора), такође у складу са Програмом економских мера Владе Републике
Србије за смањивање ефеката проузрокованих пандемијом вируса CОVID-19 и подршку
привреди.
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УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА
Послови Централног регистра обављају се у седишту Централног регистра, у оквиру
организационих јединица-сектора, као и у посебним организационим деловима ван сектора,
утврђених актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
Oрганизационом јединицом-сектором Централног регистра руководи директор организационе
јединице-сектора.
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;
 Самостални интерни ревизор;
 Координатор за информациону безбедност;
 Координатор за усклађеност пословања;
 Секретар.
Слика 1. Организациона шема Централног регистра на дан 31.12.2020. године
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ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2020. године износи 32.
График бр. 1. Квалификациона структура запослених (у %)

Квалификациона структура запослених показује велико учешће запослених са високом школском
спремом (71,88% ) у укупном броју запослених.
График бр. 2. 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 био 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, а наведени проблем се превазилази ангажовањем фирми које се баве одржавањем ИТ
опреме и пружањем одговарајућих ИТ услуга.
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График бр. 3. Структура запослених по годинама старости (у %)

Стручнo oбрaзoвaњe и eдукaциja кaдрoвa у 2020. гoдинe делимично је рeaлизoвaно у склaду сa
плaнирaнoм динaмикoм и искaзaним пoтрeбaмa рeдoвних aктивнoсти Централног регистра, с
обзиром на пандемију корона вирусом, и тo путем оnlinе курсeвa и сeминaрa, кao и симпoзиjумa и
кoнфeрeнциja. Стручнo усaвршaвaњe сe спрoвoди и крoз приjeм и кoришћeњe стручних чaсoписa и
другe стручнe литeрaтурe.
Током 2020. године, запослени Централног регистра су присуствовали обукама и семинарима из
следећих области:
- радионица „SWIFT Messaging Workshop“у организацији Euroclear Bank;
- семинар о примeни нoвoг Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa;
- семинар на тему „Oбaвeзe прaвних лицa у вeзи сa плaћaњeм нaкнaдa зa зaштиту
живoтнe срeдинe и упрaвљaњe oтпaдoм“;
- online oбукa у организацији Министарства финансија и Прoгрaма Уjeдињeних нaциja зa
рaзвoj ,,Рeвизиja успeшнoсти пoслoвaњa у jaвнoм сeктoру“;
- петодневна обука из „Основe финансијског управљања и контроле“ у организацији
Сектора – Централна јединица за хармонизацију при Министарству финансија.
Посебно наглашавамо да је Централни регистар током 2020. године био одговорно оријентисан и
на заштиту запослених у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, а све у смислу
појачане опрезности ради заштите запослених због појаве пандемије изазване вирусом COVID-19.
Поштоване су све препоруке и одлуке донете од стране државних органа, рад запослених је
организован на начин да се сви контакти смање на најмању могућу меру, извршене су све мере
неопходне дезинфекције и чишћења, запослени су редовно обавештавани о свим мерама, сви
потребни планови, упутства, одлуке и обавештења су правовремено доношени и адекватно
истакнути у службеним просторијама Централног регистра.
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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 пословима додељивања јединствених нумеричих ознака
финансијским инструментима, као и сарадња са тим организацијама;
16) друге послове у складу са законом, укључујући активности које су неопходне за
обављање послова одређених законом.
Слика бр. 2. Место и улога Централног регистра на финансијском тржишту
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Табела бр. 5. Збирни преглед пословања Централног регистра у 2020. години
(најзначајнији подаци)
Укупан број издавалаца

1.225

Вредност емисија уписаних у 2020. години (у милиoнимa евра)

7.739

Врeднoст исписaних/ исплaћeних финансијских инструмената
(у милиoнимa евра)

6.050

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

40.156

Укупнa врeднoст рeализованих прeнoсa финансијских инструмената
(у милиoнимa евра )

42.910

Брoj реализованих прeнoсa финансијских инструмената (у хиљaдaмa)

185

График бр. 4. Однос вредности и броја реализованих преноса финансијских инструмената

УПИС И ИСПИС 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 страној валути);
 oбвeзницe дeвизнe штeдњe (у EУР);
 блaгajничкe зaписe Нaрoднe бaнкe Србиje;
 зaписe Tрeзoрa Рeпубликe Србиje (у динaримa и EУР);
 муниципaлнe oбвeзницe;
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права:




кoрпoрaтивнe oбвeзницe;
штедне обвезнице Републике Србије;.



право на стицање удела.

Укупан број уписаних зaкoнитих имaлaцa финaнсиjских инструмeнaтa у бази података Централног
регистра, са стањем на дан 31.12.2020. године, износи преко 5 милиона, од чега је преко 4,7
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 31.12.2020. године износи 8.349.019, и упоредно посматрано је изразито висок.
Taбeлa бр. 6. Цeнтрaлни рeгистри у Европи сa нajвeћим брojeм oтвoрeних
рaчунa финaнсиjских инструмeнaтa нa дaн 31.12.2019. гoдинe3
Цeнтрaлни рeгистaр
Брoj рaчунa финaнсиjских
инструмeнaтa
MKK (Tурскa)
47,200,000
Depozitarul Central (Румуниja)
8,400,000
8.333.261
ЦР ХоВ (Србиja)
Централен Депозитар АД - CDAD
(Бугарска)
6,000,000
VP Securities (Дaнскa)
3,264,919
У периоду oд 2011. гoдинe дo 2020. гoдинe, брoj издавалаца je смaњeн зa око 1.330 издавалаца, док
је број активних финансијских инструмената, у периоду од 2013. године до 2020. године, смањен за
приближно хиљаду и сто.
График бр. 5. Приказ тенденције смањења броја уписаних издаваоца финансијских
инструмената периоду од 2011. године до 2020. године

3

European CSD Industry Factbook 2018-2019 Update
(https://ecsda.eu/wp-content/uploads/2021/01/2019_European_CSD_Industry_Factbook.pdf )
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График бр. 6. Број активних финансијских инструмената по ISIN броју

У 2020. години, извршено је укупно 144 уписа емисија финансијских инструмената, и то:
- 34 уписа емисија акција, од чега 21 упис емисија акција по основу повећања капитала
акционарских друштава, а 13 уписа емисија акција по основу првог уписа и замене
акција акционарских друштава;
- 105 уписа емисија дужничких хартија од вредности, од чега 85 уписа емисија
дужничких хартија од вредности Републике Србије, 1 емисија благајничких записа НБС
и 19 емисија корпоративних обвезница;
- 5 уписа емисија права на стицање удела.
С друге стране, у 2020. години, укупно је исписано 147 емисија финансијских инструмената, од
чега 107 емисија акција, по основу стечаја, ликвидације, промене правне форме акционарског
друштва у друштво са ограниченом одговорношћу, статусне промене и замене акција, 3 емисије
права на стицање удела и 37 емисија дужничких хартија од вредности о року доспећа.
Тренд смањивања броја акционарских друштава се наставља у 2020. години, тако да је из регистра
издавалаца који води Централни регистар, укупно исписано 96 акционарских друштава, и то:
- по основу промене правне форме укупно 38 акционарских друштава;
- по основу промене правне форме код продаје стечајног дужника укупно 8
акционарских друштава;
- по основу статусне промене укупно 2 акционарска друштва;
- по основу продаје стечајног дужника када акционарско друштво не мења правну форму
укупно 1 акционарско друштво;
- по основу закљученог стечаја издаваоца укупно 24 акционарска друштва;
- по основу ликвидације издаваоца укупно 6 акционарских друштава;
- по основу принудне ликвидације издаваоца укупно 16 акционарских друштава;
- по основу усаглашења са Агенцијом за привредне регистре укупно 1 акционарско
друштво.
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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).
Слика бр. 3. Салдирање по DVP принципу
ЕЛЕКТРОНСКЕ
ПОРУКЕ
(SWIFT)
ЧЛАНОВИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА

EЛЕКТРОНСКЕ
ПОРУКЕ
(SWIFT)

КОНФИРМАЦИЈА

БЕРЗА

ИНПУТ
XML

ЗАКЉУЧНИЦЕ
XML

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО
И КЛИРИНГ ХАРТИЈА
ОД ВРЕДНОСТИ

ДИНАРСКО
САЛДИРАЊЕ
(SWIFT)

RTGS
REAL TIME GROSS SETTLEMENT
(ДИНАРСКИ РАЧУН ЦЕНТРАЛНОГ
РЕГИСТРА КОД
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ)

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

ДЕВИЗНО
САЛДИРАЊЕ
(SWIFT)
ДЕВИЗНИ РАЧУН ЦЕНТРАЛНОГ
РЕГИСТРА
КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
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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, 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 акцијама, закључених на регулисаном тржишту/МТП и ван
регулисаног тржишта /МТП акцијама, у периоду од 2008. године до 2020. године;
 вредност примарног трговања динарским дужничким финансијским инструментима
Републике Србије, у периоду од 2010. године до 2020. године;
 вредност секундарног трговања динарским дужничким финансијским инструментима
Републике Србије без репо трансакција, у периоду од 2010. године до 2020. године;
 вредност примарног трговања девизним дужничким финансијским инструментима Републике
Србије, у периоду од 2011. године до 2020. године;
 вредност секундарног трговања девизним дужничким финансијским инструментима
Републике Србије, у периоду од 2011. године до 2020. године;
 вредност примарног трговања корпоративним обвезницама, у периоду од 2010. године до
2020. године;
 вредност секундарног трговања корпоративним обвезницама, у периоду од 2010. године до
2020. године;
 вредност репо трансакција, у периоду од 2008. године до 2020. године;
приказани су на графицима број од 7 до 14, респективно.
График бр. 7. Вредност салдираних трансакција акцијама, закључених на регулисаном
тржишту/МТП и ван регулисаног тржишта /МТП
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График бр. 8. Вредност примарног трговања динарским дужничким
финансијским инструментима Републике Србије

График бр. 9. Вредност секундарног трговања динарским дужничким
финансијским инструментима Републике Србије без репо трансакција
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График бр. 10. Вредност примарног трговања девизним дужничким
финансијским инструментима Републике Србије

График бр. 11. Вредност секундарног трговања девизним дужничким
финансијским инструментима Републике Србије
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График бр. 12. Вредност примарног трговања корпоративним
обвезницама

График бр. 13. Вредност секундарног трговања корпоративним
обвезницама
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График бр. 14. Вредност репо трансакција

Конверзија обвезница девизне штедње грађана у 2020. години у ЕУР табеларно је приказана у
табели бр. 7, као и вредност конвертованих обвезница у 2020. години у ЕУР која је графички су
приказана на графику бр.15.

Табела бр. 7. Конверзија обвезница девизне штедње грађана
у 2020. години у ЕУР

Серија обвезнице

Вредност
конвертованих
обвезница у 2020.
године у ЕУР

Oбвeзницe РС сeриje A2002

52,266

Oбвeзницe РС сeриje A2003

31,366

Oбвeзницe РС сeриje A2004

32,531

Oбвeзницe РС сeриje A2005

34,671

Oбвeзницe РС сeриje A2006

34,093

Oбвeзницe РС сeриje A2007

33,373

Oбвeзницe РС сeриje A2008

33,819

Oбвeзницe РС сeриje A2009

33,590

Oбвeзницe РС сeриje A2010

35,193

Oбвeзницe РС сeриje A2011

37,062

Oбвeзницe РС сeриje A2012

39,258

Oбвeзницe РС сeриje A2013

42,050

Oбвeзницe РС сeриje A2014

44,515

Oбвeзницe РС сeриje A2015

47,547

Oбвeзницe РС сeриje A2016

50,701
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График бр. 15. Вредност конвертованих обвезница у 2020. години у ЕУР

КОРПОРАТИВНЕ РАДЊЕ И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
Поред основних функција, Централни регистар пружа и све додатне (non-core) услуге, које се
огледају у вршењу корпоративних радњи за своје чланове, 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 јединствене евиденције 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 2020. године реализовано је 15 понуда за преузимање акција.
Преко свог информационог система, Централни регистар реализује стицање/продају сопствених
акција издаваоца по систему - pro rata, а у складу са Законом о привредним друштвима. На овај
начин реализованa je 31 понудa за стицање сопствених акција издаваоца.
У 2020. години, Централни регистар је извршио смањење капитала код 20 акционарских друштава,
од тога сопствене акције поништене су код 19 акционарских друштава, a смањење номиналне или
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рачуноводствене вредности извршено је код 1 акционарског друштва.
Током 2020. године, Централни регистар је извршио обрачун и исплату дивиденде у износу од 53,9
милиoнa евра (за 6 издавалaцa) и ликвидационог остатка у износу од 541,2 хиљаде евра (за 1
издаваоца).
С обзиром на велики број акционара за које је извршена исплата дивиденде, посебно истичемо
слeдeћe исплaтe дивидeнде зa бeсплaтнe aкциje:
За издаваоца НИС а.д. Нoви Сaд:
 27.11.2020. гoдинe, исплaтa дивидeнде зa 2.071.732 aкциoнaрa, у укупнoм нeтo изнoсу
543.149.560,06 динaрa.
За издаваоца TEЛEКOM СРБИJA а.д. Београд:
 24.11.2020. гoдинe, исплaтa дивидeнде зa 4.782.493 aкциoнaрa, у укупнoм нeтo изнoсу
480.311.870,52 динaрa.
Извршена је исплата купона/ануитета за дужничкe финaнсиjскe инструмeнтe у износу преко 464,49
милиoнa евра и исплата глaвницe за дужничкe финaнсиjскe инструмeнтe у износу преко 1,47
милиjaрди евра.
У 2020. години, Централни регистар је израдио и издао 721 јединствену евиденцију акционара у
складу са зaхтeвима издаваоца зa издaвaњe jeдинствeнe eвидeнциje aкциoнaрa, као и испрaвку
мaтичних брojeвa, односно књигe aкциoнaрa за 219 клијената.
Централни регистар је током 2020. 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.
Са аспекта извештавања и доставе података о власништву на финансијским инструментима,
Централни регистар је у 2020. години је обрадио укупно 11.832 захтева и то:
 1.510 захтева достављених од стране основних и привредних судова;
 6.729 захтева достављених од стране јавних извршитеља;

324 захтева достављених од стране адвоката;
 1.528 захтева достављених од стране законитих ималаца;

961 захтев достављен од стране надлежних органа (Комисија за хартије од
вредности, МУП, Пореска управа, Државно правобранилаштво, Тужилаштво,
стечајни управници);
 622 захтева достављених од стране јавних бележника;
 158 захтевa достављених од стране чланова Централног регистра.
На средства уплаћена у Гарантни фонд Централног регистра и на девизна средства уплаћена по
основу послова са финансијским инструментима, Централни регистар обрачунава, наплаћује и
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 2020. години, извршена је наплата камате на девизна средства од чланова
Централног регистра, у укупном износу од 19.749,58 евра, која је трансферисана Народној банци
Србије.
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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 или друга лица ако испуњавају услове чланства прописане актима Централног
регистра.
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.
На дан 31.12.2020. године, Централни регистар има 40 чланова: Република Србија, Народна банка
Србије, 24 банака и 14 брокерско-дилерских друштава.
Од укупно 24 банака – чланова Централног регистра, 9 банака су овлашћене банке са дозволом
Комисије за хартије од вредности за обављање инвестиционих делатности, а 15 банака су кредитне
институције које у складу са Законом о тржишту капитала обављају додатне услугe из члaнa 2. стaв
1. тaчкa 9. поменутог зaкoнa.
У 2020. години је донето решење о престанку чланства за једног члана:
 Брокерско-дилерско друштво „Cаpitаlоnе“ а.д. Београд.
Извршене су следеће промене врсте чланства:
 донето је решење о промени врсте чланства из овлашћене банке у кредитну институцију за
члана „ЈУБМЕС БАНКА“ а.д. Београд, која је извршила и промену пословног имена у
„ALTA BANKA“ а.д. Бeoгрaд.
 донето је решење о промени врсте чланства из овлашћене банке у кредитну инститицију за
члана „АPI Bаnkа“ а.д. Београд.
.График бр. 16. Тендеција смањења броја чланова Централног регистра
у периоду од 2007. године до 2020. године
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Укупан број чланова Централног регистра (без Републике Србије и Народне банке Србије) је у
периоду од 2007. године до 2020. године смањен са 110 на 38.

ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА

Табела бр. 8. Преглед банака-чланова Централног регистра у 2020. години
Бр.

Нaзив

1.

ADDIKO BANK AD BEOGRAD

2.

AIK BANKA AD BEOGRAD

3.

ALTA BANKA AD BEOGRAD

4.

API BANK AD BEOGRAD

5.

BANCA INTESA AD BEOGRAD

6.

CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA

7.

DIREKTNA BANKA AD

8.

ERSTE BANK AD NOVI SAD

9.

EUROBANK AD

10.

EXPOBANK AD BEOGRAD

11.

HALKBANK AD BEOGRAD

12.

KOMERCIJALNA BANKA AD

13.

MIRABANK AD

14.

MOBI BANKA AD

15.

MTS BANKA AD BEOGRAD

16.

NLB BANKA AD BEOGRAD

17.

OTP BANKA SRBIJA

18.

POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD

19.

PROCREDIT BANK AD BEOGRAD

20.

RAIFFEISEN BANKA AD

21.

SBERBANK SRBIJA AD

22.

SRPSKA BANKA AD BEOGRAD

23.

UNICREDIT BANK SRBIJA AD

24.

VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD
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Табела бр. 9. Преглед брокерско-дилерских друштава-чланова Централног
регистра у 2020. години
Бр.

Нaзив

1.

ABC BROKER

2.

BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD

3.

CONVEST A.D. NOVI SAD

4.

DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD

5.

EURO FINEKS BROKER AD

6.

ILIRIKA INVESTMENTS A.D

7.

INTERCITY BROKER AD

8.

JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD

9.

MEDIOLANUM INVEST AD

10.

MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD

11.

PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD

12.

TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD

13.

TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD

14.

TEZORO BROKER AD

УЧЕШЋЕ ЧЛАНОВА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА У САЛДИРАЊУ
Учешће чланова Централног регистра у салдирању трансакција финансијским инструментима у
2020. 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;
 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;
 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 10 до 27, респективно.
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Табела бр. 10. Трговање акцијама на регулисаном тржишту/МТП - депозитари купца
Ред
Број
бр
Члан Централног регистра
Вредност промета
транс.
1
OTP BANKA SRBIJA
1,067,455,920.00
4,039
BDD M&V INVESTMENTS AD
2
981,121,373.00
464
BEOGRAD
VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI
3
664,331,764.00
3,820
SAD
4
TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
644,443,983.00
783
5
TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
446,372,438.00
48
6
BANCA INTESA AD BEOGRAD
413,701,205.00
765
7
KOMERCIJALNA BANKA AD
203,980,361.00
5,339
8
NLB BANKA AD BEOGRAD
126,272,260.00
181
9
MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
78,154,644.00
138
10 ERSTE BANK AD NOVI SAD
76,052,887.00
648
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ
4,935,966,544.00
18,007

Проценат
21.63
19.88
13.46
13.06
9.04
8.38
4.13
2.56
1.58
1.54
100.00

Табела бр. 11. Трговање акцијама на регулисаном тржишту/МТП - депозитари продавца
Ред
Број
бр
Члан Централног регистра
Вредност промета
транс.
Проценат
BDD M&V INVESTMENTS AD
1
832,359,371.00
242
16.86
BEOGRAD
2
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
739,286,312.00
636
14.98
3
TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
619,794,916.00
704
12.56
VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI
4
500,943,590.00
2,904
10.15
SAD
5
RAIFFEISEN BANKA AD
439,015,284.00
976
8.89
6
AIK BANKA A.D. BEOGRAD
404,731,201.00
170
8.20
7
KOMERCIJALNA BANKA AD
240,638,689.00
2,244
4.88
8
BANCA INTESA AD BEOGRAD
204,279,845.00
941
4.14
9
OTP BANKA SRBIJA
188,067,877.00
383
3.81
10
MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
151,628,654.00
132
3.07
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ
100.00
4,935,966,544.00
18,007
Табела бр. 12. Преузимање акција - депозитари купца
Ред
Вредност промета у
бр
Члан Централног регистра
РСД
1
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
431,276,819.64
BDD M&V INVESTMENTS AD
2
265,434,000.00
BEOGRAD
3
ERSTE BANK AD NOVI SAD
239,292,000.00
4
AIK BANKA A.D. BEOGRAD
110,598,431.00
5
KOMERCIJALNA BANKA AD
94,992,546.00
6
OTP BANKA SRBIJA
60,932,200.00
7
TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
17,068,622.00
VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI
8
9,167,474.00
SAD
9
BANCA INTESA AD BEOGRAD
8,933,200.00
10
CONVEST A.D. NOVI SAD
6,386,000.00
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ
1,244,602,142.64

Број
транс.
376

Проценат
34.65

1,465

21.33

106
174
81
81
77

19.23
8.89
7.63
4.90
1.37

64

0.74

64
120
2,632

0.72
0.51
100.00
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Табела бр. 13. Преузимање акција - депозитари продавца
Ред
Вредност промета у
бр
Члан Централног регистра
РСД
VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI
1
370,798,666.06
SAD
2
REPUBLIKA SRBIJA
270,669,015.60
3
KOMERCIJALNA BANKA AD
186,781,020.20
4
TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
105,348,502.92
5
BANCA INTESA AD BEOGRAD
82,434,803.50
BDD M&V INVESTMENTS AD
6
67,844,610.88
BEOGRAD
7
ERSTE BANK AD NOVI SAD
44,448,540.34
8
MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
27,617,257.00
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA
9
20,919,443.22
AD
10
RAIFFEISEN BANKA AD
12,276,614.34
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ
1,244,602,142.64

Број
транс.

Проценат

355

29.7925

8
188
1,426
148

21.7474
15.0072
8.4644
6.6233

56

5.4511

29
32

3.5713
2.2189

90

1.6808

30
2,632

0.9863
100.00

Табела бр. 14. Промет акцијама на ОТЦ тржишту (осим преузимања акција) - депозитари купца
Ред
Вредност промета у
Број
бр
Члан Централног регистра
РСД
транс.
Проценат
1
CONVEST A.D. NOVI SAD
46,410,043,343.05
3
87.5385
BDD M&V INVESTMENTS AD
2
2,593,444,010.24
7,998
4.8917
BEOGRAD
3
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
2,267,489,059.37
811
4.2769
4
ALTA BANKA AD BEOGRAD
457,890,308.56
17
0.8636
5
RAIFFEISEN BANKA AD
427,120,329.40
509
0.8056
6
BANCA INTESA AD BEOGRAD
346,447,313.59
87
0.6534
7
MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
148,228,125.01
271
0.2795
8
ERSTE BANK AD NOVI SAD
101,532,997.62
220
0.1915
9
KOMERCIJALNA BANKA AD
84,799,756.14
213
0.1599
VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI
10
56,624,179.64
142
0.1068
SAD
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ
53,016,674,301.96
10,868
100.00
Табела бр. 15. Промет акцијама на ОТЦ тржишту (осим преузимања акција)
- депозитари продавца
Ред
Вредност промета у
Број
бр
Члан Централног регистра
РСД
транс.
Проценат
1
REPUBLIKA SRBIJA
46,896,940,388.70
18
88.46
2

6

ERSTE BANK AD NOVI SAD
BDD M&V INVESTMENTS AD
BEOGRAD
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
DUNAV STOCKBROKER AD
BEOGRAD
BANCA INTESA AD BEOGRAD

7

MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD

172,950,779.75

341

0.33

8

KOMERCIJALNA BANKA AD

155,952,600.29

175

0.29

9
10

TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
AIK BANKA A.D. BEOGRAD
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ

124,367,068.56
91,709,427.44

2,197
18

53,016,674,301.96

10,868

0.23
0.17
100.00

3
4
5

2,320,093,407.10

29

4.38

2,004,868,869.18

5,427

3.78

433,396,090.06

3

0.82

321,586,032.32

783

0.61

245,027,107.65

32

0.46
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Табела бр. 16. Примарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије
- депозитари купца
Ред
Вредност промета у
Број
бр
Члан Централног регистра
РСД
транс.
Проценат
1
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
73,329,654,093.21
60
25.18
2

POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD

66,356,256,874.22

29

22.78

3

RAIFFEISEN BANKA AD

34,742,818,189.87

22

11.93

4

KOMERCIJALNA BANKA AD

27,904,730,923.63

9

9.58

5

AIK BANKA A.D. BEOGRAD

17,240,411,117.75

11

5.92

6

ERSTE BANK AD NOVI SAD

16,540,332,449.00

27

5.68

7

BANCA INTESA AD BEOGRAD

14,935,305,000.00

1

5.13

8

OTP BANKA SRBIJA

9,185,578,290.15

29

3.15

9
10

DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD
SBERBANK SRBIJA A.D.
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ

8,315,869,978.75
4,529,667,397.88

12
3

291,229,737,711.98

248

2.86
1.56
100.00

Табела бр. 17. Примарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије
- депозитари продавца
Ред
Вредност промета у
Број
бр
Члан Централног регистра
РСД
транс.
Проценат
1
REPUBLIKA SRBIJA
291,229,737,711.98
248
100.00
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ

291,229,737,711.98

248

100.00

Табела бр. 18. Секундарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије
- депозитари купцa
Ред
Вредност промета
Број
бр
Члан Централног регистра
у РСД
транс.
Проценат
1
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
231,233,573,467.13
938
59.62
2

RAIFFEISEN BANKA AD

48,460,443,883.02

116

12.5

3

ERSTE BANK AD NOVI SAD

31,733,186,646.05

112

8.18

4

KOMERCIJALNA BANKA AD

13,090,611,284.22

17

3.38

5

VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD

12,441,678,895.14

41

3.21

6

BANCA INTESA AD BEOGRAD

11,501,036,131.00

19

2.97

7

AIK BANKA A.D. BEOGRAD

8,916,524,418.92

8

2.3

8

OTP BANKA SRBIJA

7,711,815,807.55

32

1.99

9

NLB BANKA AD BEOGRAD

4,624,147,995.00

4

1.19

10

POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD

3,134,582,949.48

3

0.81

387,835,542,148.87

1,331

100.00

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ
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Табела бр. 19. Секундарно трговање динарским финансијским инструментима Републике Србије
- депозитари продавца
Вредност промета у
Број
Ред бр
Члан Централног регистра
РСД
транс.
Проценат
1
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
267,991,161,536.20
1,022
69.1
2

RAIFFEISEN BANKA AD

52,046,296,508.37

145

13.42

3

ERSTE BANK AD NOVI SAD

26,995,135,597.34

96

6.96

4

AIK BANKA A.D. BEOGRAD

14,092,419,982.89

9

3.63

5

OTP BANKA SRBIJA

8,403,903,753.78

27

2.17

6

KOMERCIJALNA BANKA AD

8,275,232,518.92

7

2.13

7

ADDIKO BANK AD BEOGRAD

3,024,372,247.05

7

0.78

8

BANCA INTESA AD BEOGRAD
VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI
SAD
EUROBANK A.D.

1,817,185,350.00

4

0.47

1,493,539,329.42

2

0.39

1,208,343,789.90

3

0.31

387,835,542,148.87

1,331

100.00

9
10

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ

Табела бр. 20. Примарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије
- депозитари купца
Ред
Вредност промета у
Број
бр
Члан Централног регистра
ЕУР
транс.
Проценат
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA
1
89,351,876.52
6
24.39
AD
2
ERSTE BANK AD NOVI SAD
68,759,684.82
14
18.77
3
RAIFFEISEN BANKA AD
59,045,251.23
9
16.11
4
OTP BANKA SRBIJA
50,159,548.25
20
13.69
5
KOMERCIJALNA BANKA AD
39,857,033.30
11
10.88
6
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
25,447,867.35
8
6.95
BDD M&V INVESTMENTS AD
7
25,053,226.28
2
6.84
BEOGRAD
VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI
8
3,432,252.99
4
0.94
SAD
9
DIREKTNA BANKA AD
2,216,466.57
1
0.6
10

EXPOBANK A.D. BEOGRAD
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ

1,624,477.68

1

0.44

366,400,260.27

79

100.00

Табела бр. 21. Примарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије
- депозитари продавца
Ред
Вредност промета у
бр
Члан Централног регистра
РСД
Број транс. Проценат
1
REPUBLIKA SRBIJA (07020171)
366,400,260.27
79
100
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ
100
366,400,260.27
79
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Табела бр. 22. Секундарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије
- депозитари купца
Ред
бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Члан Централног регистра
MEDIOLANUM INVEST AD
KOMERCIJALNA BANKA AD
ERSTE BANK AD NOVI SAD
AIK BANKA A.D. BEOGRAD
RAIFFEISEN BANKA AD
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
BANCA INTESA AD BEOGRAD
MOBI BANKA AD
EUROBANK A.D.
OTP BANKA SRBIJA
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ

Вредност промета у
ЕУР
181,906,738.02
107,165,262.49
95,220,782.33
61,146,124.52
41,350,398.14
32,556,757.80
10,698,662.05
10,237,295.26
2,271,792.09
910,422.08
543,464,234.78

Број транс. Проценат
109
33.47
2,358
19.72
1,225
17.52
13
11.25
27
7.61
28
5.99
13
1.97
5
1.88
174
0.42
4
0.17
100.00
3,956

Табела бр. 23. Секундарно трговање девизним финансијским инструментима Републике Србије
- депозитари продавца
Ред
бр

Члан Централног регистра

Вредност промета у
ЕУР

Број транс.

Проценат

1

MEDIOLANUM INVEST AD

181,472,812.22

102

33.39

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ERSTE BANK AD NOVI SAD
KOMERCIJALNA BANKA AD
AIK BANKA A.D. BEOGRAD
RAIFFEISEN BANKA AD
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
OTP BANKA SRBIJA
BANCA INTESA AD BEOGRAD
ADDIKO BANK AD BEOGRAD
DIREKTNA BANKA AD
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ

110,573,714.20
67,596,997.93
61,147,320.75
42,570,132.08
39,197,136.08
21,924,498.00
10,932,828.18
4,912,747.90
2,279,043.92
543,464,234.78

1,233
2,347
13
28
22
4
15
2
2
3,956

20.35
12.44
11.25
7.83
7.21
4.03
2.01
0.90
0.42
100.00

Табела бр. 24. РЕПО трговање финансијским инструментима салдирано у динарима
- депозитари купца
Ред
бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Члан Централног регистра
BANCA INTESA AD BEOGRAD
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
RAIFFEISEN BANKA AD
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA
AD
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
AIK BANKA A.D. BEOGRAD
KOMERCIJALNA BANKA AD
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
EUROBANK A.D.
NARODNA BANKA SRBIJE
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ

Вредност промета у
РСД
378,379,590,000.00
241,645,150,000.00
228,542,080,000.00

Број транс. Проценат
24
14.97
51
9.56
28
9.04

189,913,920,000.00

13

7.52

183,617,280,000.00
163,782,270,000.00
149,778,580,000.00
100,625,110,000.00
55,728,564,014.06
41,635,451,500.00

26
33
14
45
13
31

7.27
6.48
5.93
3.98
2.21
1.65

1,790,335,455,514.06

319

100.00
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Табела бр. 25. РЕПО трговање финансијским инструментима салдирано у динарима
- депозитари продавца
Ред
бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Члан Централног регистра
NARODNA BANKA SRBIJE

Вредност промета у
РСД
1,748,500,000,000.00

Број транс. Проценат
287
97.66

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA
AD
DIREKTNA BANKA AD

14,651,000,000.00

5

0.82

9,800,000,000.00

1

0.55

3,842,664,014.06

8

0.21

ADDIKO BANK AD BEOGRAD
ERSTE BANK AD NOVI SAD
HALKBANK A.D. BEOGRAD
EXPOBANK A.D. BEOGRAD
VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI
SAD
OTP BANKA SRBIJA

3,606,890,000.00
3,500,001,500.00
2,254,000,000.00
1,176,000,000.00

7
2
2
3

0.2
0.2
0.13
0.07

1,104,500,000.00

1

0.06

940,000,000.00

1

0.05

1,790,335,455,514.06

319

100.00

УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ

Табела бр. 26. РЕПО трговање финансијским инструментима салдирано у ЕУР
- депозитари купца
Ред
Вредност промета
Број
бр
Члан Централног регистра
у ЕУР
транс.
1
DIREKTNA BANKA AD
42,342,262.84
64
2
AIK BANKA A.D. BEOGRAD
32,366,679.60
46
3
MEDIOLANUM INVEST AD
31,158,399.00
11
4
ERSTE BANK AD NOVI SAD
31,007,945.32
2
5
KOMERCIJALNA BANKA AD
9,902,330.29
2
6
EUROBANK A.D.
3,999,828.55
1
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ
150,777,445.60
126
Табела бр. 27. РЕПО трговање финансијским инструментима салдирано у ЕУР
- депозитари прoдaвцa
Вредност промета у
Број
Ред бр
Члан Централног регистра
ЕУР
транс.
1
MEDIOLANUM INVEST AD
98,356,038.55
108
2
ERSTE BANK AD NOVI SAD
31,007,945.32
2
3
DIREKTNA BANKA AD
13,902,158.84
3
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
7,511,302.89
13
4
УКУПНО СВИ ЧЛАНОВИ
150,777,445.60
126

Проценат
28.08
21.47
20.67
20.57
6.57
2.65
100

Проценат
65.23
20.57
9.22
4.98
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 2020. године, извршена је контрола 38 чланова Централног регистра, у складу са усвојеним
годишњим планом контрола за 2020. годину. С обзиром на пандемију корона вируса, контрола
пословања 37 чланова обављена је као документарна контрола на основу документације
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достављене од стране чланова Централног регистра, док је за 1 члана обављена непосредна
контрола пословања у просторијама члана уз строго поштовање мера заштите и безбедности
здравља запослених Центрланог регистра и чланова Централног регистра. Извештаји о извршеној
контроли достављени су Комисији за хартије од вредности, као надзорном органу.
У процесу контроле пословања чланова са Централним регистром нису утврђене неправилности у
раду код члана које представљају повреду одредаба Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС",
бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), акта Комисије и акта Централног регистра.
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 реалном времену 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 злонамерног 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“ картица са криптокључевима 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.
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 2020.
године спровео следеће значајне активности у области развоја и унапређења функционалности и
ефективности ИТ система, а у циљу смањења ризика пословања Централног регистра:
 омогућен је рад на даљину запослених у условима пандемије корона вируса;
 изрaдa eлeктрoнских фaктурa члановима Централног регистра и преузимање истих путем
WEБ aпликaциjе Централног регистра;
 покренута јавна набавка за израду и имплементацију интегралног информационог система
Централног регистра;
 покренута јавна набавка системског софтвера Microsoft SQL Server 2019 Enterprise Edition и
Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Edition;
 Управи за јавни дуг је омогућено преузимање два нова извештаја о секундарном трговању
обвезницама РС на захтев Привредне коморе Србије, а у циљу утврђивања методологије
обрачуна фер вредности тргoвaним обвезницама РС зa претходни дан;
 извршене су измeнe прoгрaмскoг кoдa зa учитaвaњe трajних трaнсaкциja Нaрoднe бaнкe
Србиje;
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oмoгућeнa je рeгистрaциja новог финансијског инструмента-прaво нa стицaњe удeлa, кao и
прикaз истих нa нтeрнeт стрaници Централног регистра;
омогућена је накнадна исплата новчаних средстава по захтеву;
рeaлизoвaн je зaхтeв зa изрaду и дoпуну прoгрaмa у вeзи исплaтe дивидeндe и извршeнo je
тeстирaњe oвe слoжeнe oпциje: кoнтрoлa обрачуна за исплату пo типу лицa и цeни, списaк
клиjeнaтa сa угaшeним рaчунимa зa кoрпoрaтивнoг агента, унос депозитара новца за
исплату;
извршeнa je дoпунa прoгрaмa зa исплaту ликвидaциoнoг oстaткa прeкo Цeнтрaлнoг
рeгистрa.

Централни регистар има три удаљене 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
Цeнтрaлни рeгистaр је на својој интернет страници, у складу са законом који регулише тржиште
капитала, учинио јавно доступним следеће податке, које свакодневно ажурира:
 пoдaткe o издaвaњу, зaмeни и брисaњу финaнсиjских инструмeнaтa;
 пoдaткe o кoрпoрaтивним aктивнoстимa кoje Цeнтрaлни рeгистaр oбaвљa у вeзи сa
финaнсиjским инструмeнтимa;
 пoдaткe o aкциoнaримa из рeгистрa кojи вoди, укључуjући изнoсe и прoцeнaт клaсe
финaнсиjскoг инструмeнтa у укупнoм oбиму тoг инструмeнтa, са стањем на претходни
дан. У складу са законом који регулише заштиту података о личности, лични подаци за
физичка лица се не објављују јавно.
У оквиру опције Упутства на интернет страници дата су детаљна упутства за доставу података:
- на захтев јавних извршитеља за потребе уписа и брисања заложног права и забране
располагања на финансијским инструментима, као и продаје заложених финансијских
инструмената;
- на захтев законитих имаоца или лица која докажу свој законски интерес за доставу
података о стању и променама на рачуну финансијских инструмената.
У складу са нaчeлима која су прoписaнa Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти ("Сл. глaсник РС",
бр. 87/2018), а кoja сe oднoсe нa oбрaду личних пoдaтaкa, на интернет страници у опцији Заштита
података о личности јавно је објављено Обавештење физичким лицима о oбрaди личних пoдaтaкa
у Цeнтрaлнoм рeгистру, дeпoу и клирингу хaртиja oд врeднoсти.
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;
 интернет страницу Централног регистра самостално креирају и одржавају запослени у
ИТ сектору.
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Слика бр. 4. Изглед интернет стране Централног регистра

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.
Током 2020. године, Комисија за хартије од вредности је спроводила континуирани надзор над
пословањем Централног регистра у складу са Правилником о надзору који спроводи Комисија за
хартије од вредности ("Сл. гласник РС", бр. 68/2016, 15/2017,70/2018 и 64/2020).
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.
Комисија за хартије од вредности је у 2020. години дала сагласност на Измене и допуне Правила
пословања Централног регистра решењима бр. 2/3-103-3476/6-19 од 31.01.2020. године и 2/3-103771/3-20 од 31.03.2020. године, као и на Измене и допуне Правилника о тарифи Централног
регистра решењима бр. 2/3-103-772/3-20 од 31.03.2020 године, 2/3-103-824/3-20 од 10.04.2020.
године и 2/3-103-3119/3-20 од 10.09.2020. године.
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РЕВИЗИЈА ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА
Пословне активности и процеси у Централном регистру су предмет објективне и независне
ревизије коју спроводи самостални интерни ревизор. Улога самосталног интерног ревизора
Централног регистра се огледа у његовом доприносу у остваривању пословних циљева Централног
регистра путем систематичне оцене интерних контрола, процеса управљања ризицима и процеса
управљања организацијом, као и пружањем препорука у циљу унапређења пословања Централног
регистра. Самостални интерни ревизор ове послове врши путем редовних, планираних ревизија,
ванредних ревизија по захтеву руководства, или пружањем саветодавних услуга.
На основу процене ризика пословних процеса, самостални интерни ревизор планира пословне
процесе које ће ревидирати, усвајањем трогодишњег стратешког плана интерне ревизије и
годишњег плана рада интерне ревизије. Годишњим планом интерне ревизије за 2020. годину,
планирано је обављање саветодавних активности у процесу успостављања система финансијског
управљања и контроле, спровођење три ревизије, као и активности праћења реализације активности
на спровођењу препорука из претходних ревизија.
С обзиром да је, дана 11.03.2020. године, самостални интерни ревизор споразумно раскинуо радни
однос у Централном регистру, током 2020. године су у оквиру интерне ревизије спроведене следеће
активности:
 праћење реализације препорука из ревизија обављених у претходном периоду;
 редовно годишње извештавање Сектора Централна јединица за хармонизацију
Министраства финансија Републике Србије о обављеним ревизијама и активностима
интерне ревизије;
 на месту самосталног интерног ревизора, именован је запослени који ће завршити обуку за
интерног ревизора и „Основe финансијског управљања и контроле“ у организацији Сектора
Централна јединица за хармонизацију Министраства финансија Републике Србије и
убудуће обављати ове послове;
 завршена је обука из „Основe финансијског управљања и контроле“ у организацији Сектора
Централна јединица за хармонизацију Министраства финансија Републике Србије.
С обзиром на кадровске промене, као и немогућност да се оконча обука запосленог за интерног
ревизора услед пандемије корона вируса, Централни регистар је доношење трогодишњег
стратешког плана, годишњег плана активности интерне ревизије, као и спровођење ревизија из
плана ревизија за 2020. годину одложио за наредни период.
Такође, 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, 30/2018 и 73/2019 - др. закон) и Законом о ревизији ("Сл. глaсник РС", бр.
73/2019).
За ревизију финансијских извештаја о пословању за 2020. годину изабрана је ревизорска кућа
„PKF“ д.о.о. Београд.
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ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ
У области информационе безбедности, поред већ успостављених стандардних процеса
информационе безбедности, у 2020. години, вршене су ванредне контроле и појачано праћење
информационе безбедности пословног система Централног регистра, с обзиром на сигурнoснe
ризикe кojимa је систем био изложен имајући у виду новонастале услове рада на даљину услед
пандемије корона вируса, a пoсeбнo у ситуaциjи кaдa струкa из oблaсти инфoрмaциoнe бeзбeднoсти
константно упoзoрaвa нa вeлики брoj fishing и ransomver кaмпaњa кoje кружe интeрнeтoм и пojaву
мaлициoзних aпликaциja кoje нaпaдajу мoбилнe урeђaje.
У складу са годишњим планом активности, а на основу препорука интерне ревизије, усвојен је нови
Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Централног регистра, депоа и
клиринга хартија од вредности 10 бр 3-102 од 10.07.2020. године.
Такође, 2020. година је протекла у преиспитивању процедура и мера заштите које су
имплементиране у претходним годинама. Извршена је поновна процена ризика информационе
безбедности која се редовно спроводи на годишњем нивоу. Спроведена је редовна годишња
анализа и корекција права приступа интерних и екстерних корисника пословних апликација и
ревидирани су стандардни кориснички профили.
САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА У СРБИЈИ
Током 2020. 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, Канцеларијом за
информационе технологије и електронску управу, Комором јавних извршитеља, Привредном
комором Србије и члановима Централног регистра.
Централни регистар је и током 2020. године активно учествовао у раду Преговарачке групе 9 Финансијске услуге у процесу приступања Републике Србије Европској унији, и то у две области:
тржишта капитала и инфраструктуре финансијских тржишта. Као најважније послове који су
обављени током 2020. године наводимо следеће:
 ажурирање и сугестије на прилоге за гoдишњи извeштaj o нaпрeтку приступaњa Европској
Унији зa 2019. годину (EU progress report 2019) у делу тржишта капитала и инфраструктуре
финансијских тржишта;
 изрaдa и контрола прeдлoгa рeдoвнoг извeштaja o спрoвoђeњу Националног програма за
усвајање правних тековина Европске уније (NPAA) зa свако трoмeсeчje 2020. гoдинe за дeo
3.9.3 NPAA – Инфрaструктурa финaнсиjскoг тржиштa и 3.9.4 – Tржиштa хaртиja oд
врeднoсти и инвeстициoнe услугe;
 састављање ToR (Terms of Referеnce) у циљу конкурисања на PLАC III Пројекат ЕУ (Policy
and Legal Advice Centre Project – PLАC III, Negotiating Group 9 – Financial Services, Area of
Securities Market and Financial Market Infrastructure), финансираног од стране ЕУ;
 активно учествовање (састанци, предавања, упознавање са материјалом, предлози за измене
аката Централног регистра) у реализацији Пројекта PLАC III у области инфраструктуре
финaнсиjскoг тржиштa – усклађивање са Уредбом ЕУ која се односи на рад централних
депозитара хартија од вредности (Regulation EU No 909/2014 on improving securities
settlement in the European Union and on central securities depositories, and amending Directives
98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation EU No 236/2012 - CSDR) и Директивом ЕУ о
коначности поравнања у системима за салдирање хартија од вредности (Directive 98/26/EC
on settlement finality in payment and securities settlement systems SFD);
 активно учествовање (преглед и сугестије на нацрт ToR, састанци, предавања, упознавање
са материјалом) у реализацији Пројекта PLАC III у области инфраструктуре финaнсиjскoг
тржиштa – усклађивање са Уредбом ЕУ која се односи OTC деривате (Regulation EU No
648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives,
central counterparties and trade repositories - EMIR);
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израда Тaбeле сa инфoрмaциjaмa кoje сe oднoсe нa успoстaвљaњe или jaчaњe
институциoнaлних и/или aдминистрaтивних кaпaцитeтa зa сваки квaртaл 2020. гoдинe, зa
дeo 3.9.3 – Инфрaструктурa финaнсиjскoг тржиштa и 3.9.4 – Tржиштa хaртиja oд врeднoсти
и инвeстициoнe услугe у оквиру NPAA.

Током 2020. године je успешно вршена размена података у складу са Споразумом о размени
података са Народном банком Србије.
Настављена је успешна сарадња са Београдском берзом, Агенцијом за привредне регистре,
Управом за јавни дуг и Привредном комором Србије у складу са споразумима о сарадњи
постигнутим у претходним годинама.
Представници Централног регистра су активно учествовали у пројекту Министарства финансија
које се односи на повезивање са Euroclear Bank, а све у складу са донетим изменама Закона о
јавном дугу и опредељеним циљем да клиринг и салдирање државних обвезница може обављати,
поред Централног регистра, и страно правно лице регистровано за обављање ових послова. У том
смислу је попуњен детаљан Упитник послат од стране Euroclear Bank, а поред презентације и
састанака, представници Централног регистра су учествовали и на едукативној радионици која се
односила на комуникацију SWIFT порукама у остваривању овог повезивања.
Такође, представници Централног регистра су били и чланови Радне групе која је извршила измену
Закона о тржишту капитала ради усклађивања са одредбама Закона о јавном дугу које омогућавају
повезивање са страним правним лицем које ће обављати послове клиринга и салдирања државних
обвезница.
У непосредној сарадњи са представницима Управе за јавни дуг Министарства финансија извршене
су и следеће активности:
- сугeстиjе нa предлог Уредбе о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију
и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту, са образложењем,
- мишљење на Уредбу о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана,
- коментари на Одлуку о емисији амортизационих обвезница за измирење обавеза по основу
девизне штедње грађана.
Сарадња са Министарством финансија током 2020. године остварена је у следећим активностима:
- као чланови радне групе у организацији Министарства финансија, представници
Централног регистра су у 2020. учествовали на свим седницама Радне групе за развој
тржиштa кaпитaлa у Рeпублици Србиjи, у припремама свих материјала који чине предлог
Стратегије за развој тржиштa кaпитaлa у Рeпублици Србиjи, као и на Округлом столу са
представницима страних финансијских институција (Светска банка, EBRD) у циљу
подржавања и финансирања ове стратегије,
- дато је мишљење на Нацрт Стратегије за борбу против прања новца и финансирања
тероризма за период од 2020. до 2024. године, као и Акциони план за период од 2020. до
2022. године.
На захтев Министарства привреде дато је мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона
о привредним друштвима.
У сарадњи са Комисијом за хартије од вредности, представници Централног регистра су активно
учествовали у изради Правилника о кoнтнoм oквиру зa Централни регистар, који је усвојен и
објављен у "Службeном глaснику РС", брoj 139 oд 19.11.2020. гoдинe.
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.
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САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Централни регистар, као пуноправни члан, својим учешћем у раду међународних организација:
ECSDA (European Central Securities Depository Association) и ANNA (Association of National
Nuмbering Agencies), доприноси интеграцији домаћег финансијског тржишта у међународно
финансијско тржиште.
Представници Централног регистра су присуствовали у 2020. години:
 online рeдoвној гeнeрaлној скупштини ANNA, којa je одржанa 18.06.2020. гoдинe;
 online ванредној гeнeрaлној скупштини ANNA, којa je одржанa 19.11.2020. гoдинe;
 online седници Одбора директора ECSDA, којa je одржанa 24. новембра 2020. године.
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 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.
С обзиром на пандемију корона вируса, током 2020. године, представници међународних
финансијских институција и иностраних инвестиционих компанија заинтересованих за улагање на
нашем финансијском тржишту, су контактирали Централни регистар електронским путем.
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).
ПЕРСПЕКТИВЕ ДАЉЕГ РАЗВОЈА
Централни регистар континуирано ради на одржавању и оптимизацији свог информационокомуникационог система, као и квалитета пружених услуга својим члановима и клијентима.
Централни регистар ће у наредном периоду вршити улагања у техничко-технолошке и
информационо комуникационе ресурсе, што подразумева куповину савремене опреме. 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.
Такође, прojeкат пoвeзивaњa Цeнтрaлнoг рeгистрa сa мeђунaрoдним цeнтрaлним дeпoзитaрoм
хaртиja oд врeднoсти Euroclear Bank, који је покренут у току 2019. године, у складу са одлуком
Министарства финансија Рeпубликe Србиje да се oмoгући сaлдирaње држaвних хaртиja oд врeднoсти
oд стрaнe Euroclear Bank ради пoстизaњa “Euroclearable” стaтусa држaвних хaртиja oд врeднoсти и
добијања Ј. P. Моrgаn GBI-ЕМ индeкса, као и у складу са извештајем Свeтскe бaнкe пoд нaзивoм
“Technical Note on Capital Market Development”, претпоставља одређена техничка прилагођавања
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.

42

информационо - комуникационог система Централног регистра, која ће се спровести током 2020. и
2021. године, и то у смислу:
- набавке интегралног информационог система Централног регистра;
- набавке нових системских софтвера;
- повезивања на SWIFT мрежу и
- реализације 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 информационокомуникационим сeрвисимa и дa у нajвeћoj мeри зaвисe oд испрaвнoсти и рaспoлoживoсти
пoдaтaкa, сoфтвeрских aпликaциja, хaрдвeрa и кoмуникaциoних систeмa.
У перспективи даљег развоја Централног регистра је и шире укључивање и интеграција са
европским финансијским тржиштем, као и примена законодавства и препорука Европске уније у
овој области.
Централни регистар ће, као члан Преговарачке групе 9 - Финансијске услуге у процесу
приступања Републике Србије Европској унији, активно учествовати и током 2021. године у
припреми Преговарачке позиције Преговарачке групе 9 - Финансијске услуге, као и ревизије
Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (NPAA).
Централни регистар ће се активно ангажовати у пројекту PLAC III чије трајање је предвиђено за
период од 2019-2021. године. Акценат овог Пројекта је унапређење усклађености националног
правног оквира са правним оквиром ЕУ, унапређење капацитета релевантних националних
структура за успешно вођење преговора о приступању ЕУ и јачање институција и изградња
капацитета за усклађивање и домаћег правног оквира са правним оквиром ЕУ и имплементацију
усклађеног оквира. Такође, постоје реалне шансе да се овај Пројекат, са Централним регистром као
корисником, продужи и до половине 2022. године, а све у циљу даље имплементације
делегирајућих и имплементирајућих уредби које се односе на рад централних депозитара хартија
од вредности.
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 депозитарима хартија од
вредности (CSDR), Уредбом 98/26/ЕС о коначности поравнања у системима за салдирање хартија
од вредности, као и осталом регулативом Европске уније у овој области.
Поред тога, Централном регистру предстоји усаглашавање организационе структуре, пословања и
управљања ризицима са наведеном регулативом која се односи на централне регистре и депозитаре
хартија од вредности Европске уније.
Даље, представници Централног регистра ће, као чланови Радне групе за развој тржишта капитала,
коју води Министарство финансија, активно учествовати у доношењу Стратегије и Акционог плана
за развој тржишта капитала.
Заједно са Министарством финансија – Управом за јавни дуг, Централни регистар ће током 2021.
године бити укључен у пројекат увођења примарних дилера у систем примарне продаје државних
хартија од вредности и унапређење секундарног трговања државним хартијама од вредности.
Централни регистар ће се прилагођавати променама тржишних услова, као што је то чинио и у
претходном периоду.

43

ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У
2020. 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 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 2020. године
наплаћивао накнаду, у складу са Правилником о тарифи Централног регистра 10 бр. 2-9/58-2 од
09.09.2020. године – пречишћен текст, којим су обухваћени сви послови који су у надлежности
Централног регистра који се тарифирају.
Од укупно 14.577 предмета у 2020. године, Централни регистар је обрадио 9.038 захтев 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 информационокомуникационих 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, извршена је на бази сагледавања
структура остварених прихода и расхода за период јануар – децембар 2020. године, исказаних у
Главној књизи Централног регистра, као и њиховим поређењем са одговарајућим планским
показатељима за 2020. годину и оствареним резултатима у 2019. години.
Висина потребних средстава и њихова намена за редовно извршавање функције Централног
регистра у 2020. години утврђена је Финансијским планом Централног регистра за 2020. 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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Престанак чланства у Централном регистру
1.
Промена врсте чланства у Централном регистру
2.
Обука чланова Централног регистра
2.
Издавање, обнова, поништење и деблокада картица
3.
Контрола чланова Централног регистра
4.
Одржавање апликација Централног регистра
5.
Отварање и гашење рачуна финансијских инструмената
6.
Упис финансијских инструмената у Централни регистра
7.
Послови са финансијским инструментима који се
8.
односе на промену власништва/ на регулисаном тржишту
Послови са финансијским инструментима који се односе
9.
на промену власништва/ ван регулисаног тржишта
Послови са финансијским инструментима који се не
10.
односе на промену власништва
Корпоративне радње
11.
Накнаде за електронске поруке
12.
Накнаде за активирање ванредних процедура
13.
Израда извештаја
14.
Пренос девизних новчаних средстава на рачун члана код
15.
инокоресподентне банке и остали новчани налози
ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА
Приступна чланарина
1.
Чланарина за чланове Централног регистра
2.
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Приходи од камата
1.
Позитивне курсне разлике
2.
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
УКУПНИ ПРИХОДИ

ОСТВАРЕНО
2019

157.834.611,29
220.000,00

ПЛАНИРАНО
2020

ОСТВАРЕНО
2020

% УЧЕШ.
2020

ОСТВ.
2020

22.000,00
4.138.750,00
1.320.000,00
1.716.000,00
6.579.725,00
2.163.700,00
13.499.299,45

145.083.145,87
88.000,00
22.000,00
22.000,00
2.462.350,00
1.188.000,00
1.504.800,00
6.426.750,00
2.140.000,00
9.604.582,74

129.708.101,08
44.000,00
11.000,00
2.006.950,00
1.254.000,00
1.584.000,00
6.905.250,00
1.771.700,00
7.542.736,39

86,68
0,03
0,01
1,34
0,84
1,06
4,61
1,18
5,04

89,40
200,00
50,00
81,51
105,56
105,26
107,45
82,79
78,53

73.099.609,01

69.240.021,99

53.998.552,73

36,08

77,99

1.681.670,00

1.645.600,00

902.660,00

0,60

54,85

45.956.195,47
3.564.100,00
16.500,00
2.696.750,00
1.160.312,36

43.341.792,48
3.511.200,00
16.500,00
2.598.200,00
1.271.348,66

46.677.698,86
3.152.050,00
16.500,00
2.725.800,00
1.115.203,10

31,19
2,11
0,01
1,82
0,75

107,70
89,77
100,00
104,91
87,72

11.462.000,00
11.462.000,00
9.577.533,98
9.577.533,98

10.032.000,00

10.560.000,00

7,06

105,26

10.032.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00

5,74

132,19

2.653.127,46
181.527.272,73

360.000,00
161.975.745,87

10.560.000,00
8.592.816,07
8.592.243,68
572,39
784.203,32
149.645.120,47

0,52
100,00

217,99
92,39
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СТРУКТУРА БРУТО РЕЗУЛТАТА

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала
1.
Трошкови горива и енергије
2.
Трошкови алата и инвентара
3.
Трошкови зарада и накнада зарада
4.
Примања чланова Управног одбора
5.
Накнада по уговору
6.
Остала лична примања запослених
7.
Трошкови производних услуга
8.
Трошкови амортизације
9.
Трошкови резервисања
10.
Трошкови непроизводних услуга
11.
Трошкови репрезентације
12.
Трошкови премија осигурања
13.
Трошкови платног промета
14.
Трошкови чланарина
15.
Средства за накнаде инвалида
16.
Остали нематеријални трошкови
17.
Уплата у буџет по основу смањења зарада
19.
Трошкови фирмарине
20.
Трошкови еко таксе
21.
Трошкови огласа
22.
Остали порези који терете трошак
23.
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Расходи кaмата
1.
Негативне курсне разлике
2.
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Издаци за хуманитарне намене
1.
Расходи ранијих година
2.
ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ОПРЕМЕ
УКУПНИ РАСХОДИ
ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД/ПРИХОД ПЕРИОДА
НЕТО ДОБИТ

ОСТВАРЕНО
2019

ПЛАНИРАНО
2020

ОСТВАРЕНО
2020

63.475.837,78
4.270.629,24
113.864,33
4.267.798,91
21.815.634,87
5.111.314,03

131.808.365,32
680.163,60
3.262.780,00
264.000,00
71.135.757,12
4.745.143,48
300.000,00
5.030.640,00
24.052.337,12
7.000.000,00

6.396.513,52
545.767,75
1.180.679,01
1.019.194,18
1.679.649,66
445.779,00
924.631,91
3.117.626,39
215.479,49

8.920.160,00
677.620,00
1.200.000,00
1.335.000,00
1.623.450,00
480.000,00
765.360,00
235.954,00

17.852,74

100.000,00

17.852,74
40.000,00
40.000,00
112.334,18
118.081.671,15
63.445.601,58
9.817.011,00
118.451,97
53.510.138,61

100.000,00

117.911.483,93
480.863,31
2.850.220,55

100.000,00

132.008.365,32
29.967.380,55

% УЧЕШ.
2020

ОСТВ.
2020

116.654.394,02
445.890,56
2.705.802,30
170.674,20
65.986.218,64
4.715.299,92
242.388,39
3.325.971,35
21.264.473,06
5.500.263,28
285.464,42
5.869.104,36
465.276,48
1.153.341,90
1.033.748,88
1.433.156,85
202.790,00
1.099.321,47
240.672,96
500.000,00
14.535,00

99,10
0,38
2,30
0,14
56,06
4,01
0,21
2,83
18,06
4,67
0,24
4,99
0,40
0,98
0,88
1,22
0,17
0,93
0,20
0,42
0,01

88,50
65,56
82,93
64,65
92,76
99,37
80,80
66,11
88,41
78,58
65,80
68,66
96,11
77,43
88,28
42,25
143,63
102,00
14,54

16.528,89
3.900,89
12.628,00
1.042.386,85
1.040.000,00
2.386,85
117.713.309,76
31.931.810,93
5.260.512,00
106.972,16
26.775.714,96

0,01

16,53

0,89

1.042,39

100,00

89,17
106,55

Приходи
Према подацима Главне књиге за период од 01.01.2020. - 31.12.2020. године, Централни регистар је
остварио укупан приход у износу од 149.645.120,69 динарa, што представља остварење плана од
92,39%, односно остварени приход је за 7,61% нижи од укупно планираног прихода за 2020.
годину. Од укупног износа прихода, 129.708.101,08 динара се односи на приходе из редовног
пословања које Централни регистар наплаћује за пружање услуга у складу са Правилником о
тарифи и они представљају 86,68% укупних прихода. Приходи од чланарине износе 10.560.000,00
динара, односно 7,06% укупних прихода, а приходи од камата по основу депозита код банака и
приходи по основу законске затезне камате износе 8.592.243,68 динара, односно 5,74% укупних
прихода. Други пословни приходи (приходи наплаћени у складу са Споразумом о реализацији
аукција откупа државних хартија од вредности пре рока доспећа на аукцијској платформи
Централног регистра) износе 360.000,00 динара, односно 0,24% укупних прихода. Остали приходи
односе се на наплату трошкова по основу добијених судских спорова 373.903,32 динара и 50.300,00
накнадно утврђени приходи ранијих година односно 0,28% прихода.
Анализом структуре укупних пословних прихода, може се закључити да су билансно најзначајнији
приходи остварени од накнада за услуге које Централни регистар има у вези са:
-

салдирањем трговања ван берзе, са учешћем од 36,07%;
вршењем корпоративних радњи, са учешћем од 31,19%;
чланством у Централном регистру, са учешћем од 7,06%;
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-

отварањем рачуна хартија од вредности и регистрацијом емисија хартија од вредности
са учешћем од 5,79%
остварењем прихода од камата 5,74%
салдирањем трговања на берзи, са учешћем од 5,04% и
остварењем осталих прихода, који учествују са 9,11%.

Посматрајући укупне приходе у односу на остварење у 2019. години, запажа се да је у 2020. години
остварење укупних прихода ниже за износ од 31.882.152,04 динара, а њихово смањење је утицало
да је и остварена бруто добит нижа за износ од 31.513.790,95 динара, у односу на бруто добит
остварену у истом периоду прошле године. Смањење прихода последица је општег стања у
економији и на тржишту капитала Републике Србије почев од марта месеца 2020. године, када је
проглашена пандемија изазвана вирусом COVID-19.
У 2020. години је углавном, код билансно значајних ставова, дошло до смањења прихода у односу
на остварење у истом периоду 2019. године.
Тарифни ставови са значајним смањењем прихода у односу на претходну годину и у
процентуалном износу у односу на план за 2020. годину, приказани су у Табели број 1.
Табела бр. 28. Тарифни ставови са значајним смањењем прихода у 2020. години
Тарифни
став
1.2.
2.1.
2.2.
3.2.
4.12.
4.13.
4.14.
5.2.
6.1.
6.2.

6.4.

6.6.

6.8.

6.11.

6.21.

6.23.

Назив
Годишња чланарина за чланове Централног
регистра
Издавање сертификата за коришћење
индентификационе SMART картице
Додела овлашћења за приступ опцији Беоклијент
у WEB апликацији
Одржавање апликација Централног регистра
Отварање власничког рачуна за бесплатне акције
Отварање власничког рачуна финансијског
обезбеђења
Отварање заложног рачуна финансијског
обезбеђења
Упис емисије хартија од вредности у Централни
регистар и додељивање FISN кода
Купопродајни послови закључени на регулисаном
тржишту/МТП
Купопродајни послови закључени на регулисаном
тржишту/МТП по основу “блок трансакција“ за
акције
Купопродајни послови закључени ван регулисаног
тржишта/МТП када се салдирање финансијских
инструмената и новца врши по „DVP“ принципу
за акције
Купопродајни послови закључени ван регулисаног
тржишта/МТП када се салдирање финансијских
инструмената и новца врши по „DVP“ принципу
за финансијске инструменте које је издала
Република Србија и Народна банка Србије
Пренос финансијских инструмената и новца по
„DVP“ принципу по основу РЕПО/РЕОТКУП и
трајних трансакција, које спроводи Република
Србија или Народна банка Србије
Пренос финансијских инструмената без плаћања
по „FOP“ принципу (решења, одлуке, уговори и
др.)осим преноса бесплатних акција по основу
наследства
Пренос финансијских инструмената по основу
улога у правима у привредни субјекат који није
акционарско друштво
Пренос бесплатних акција без плаћања на основу
наследства

31.12.2020.

31.12.2019.

Разлика

Смањење
у односу на
план
2020.године

10.560.000,00

11.462.000,00

- 902.000,00

-

308.000,00

3.218.600,00

- 2.910.600,00

-20,00%

47.850,00
1.584.000,00

405.900,00
1.716.000,00

- 358.050,00
- 132.000,00

-

527.450,00

1.110.725,00

- 583.275,00

-52,05%

22.000,00

264.000,00

- 242.000,00

-90,00%

11.000,00

242.000,00

- 231.000,00

-95,00%

1.284.800,00

1.672.000,00

- 387.200,00

-18,89%

4.549.031,01

6.471.523,47

- 1.922.492,46

-30,67%

2.993.705,38

7.027.775,98

- 4.034.070,60

-1,63%

16.280.816,03

26.861.910,85

- 10.581.094,82

-28,27%

22.267.449,56

24.618.527,62

- 2.351.078,06

-10,76%

717.200,00

1.056.100,00

- 338.900,00

-30,53%

1.674.750,00

2.341.450,00

- 666.700,00

-31,35%

3.850,00

415.800,00

- 411.950,00

-96,11%

6.913,775,00

15.283.400,00

- 8.369.625,00

-55,60%

47

7.4.

8.2.
8.10.
11.1.
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Пренос финансијских инструмената са власничког
рачуна на збирни рачун, са збирног рачуна на
власнички рачун и са збирног односно кастоди
рачуна на збирни односно кастоди рачун
Исплата дивиденде акционарима
Издавање јединствене евиденције акционара
Достављање података о стању на рачуну
финансијских инструмената законитог имаоцафизичко лице
Приходи од камата
УКУПНО

162.800,00
3.499.404,32
3.866.500,00

556.200,00
4.757.599,99
4.389.000,00

- 393.400,00
- 1.258.195,67
- 522.500,00

-74,48%
-8,7%

1.234.200,00
8.592.243,68
80.187.049,98

1.525.750,00
9.577.533,98
124.973.796,89

- 291.550,00
- 985.290,30
- 37.872.971,91

-18,4%
-

Тарифни ставови са повећаним приходима у односу на претходну годину и у процентуалном
износу у односу на план за 2020. годину, приказани су у Табели број 2.
Табела бр. 29. Тарифни ставови са повећањем прихода у 2020. годинe
Тарифни
став
1.2.
2.1.
2.2.
3.2.
4.12.
4.13.
4.14.
5.2.
6.1.
6.2.

6.4.

6.6.

6.8.

6.11.

6.21.

6.23.
7.4.

8.2.
8.10.

Назив
Годишња чланарина за чланове Централног
регистра
Издавање сертификата за коришћење
индентификационе SMART картице
Додела овлашћења за приступ опцији Беоклијент
у WEB апликацији
Одржавање апликација Централног регистра
Отварање власничког рачуна за бесплатне акције
Отварање власничког рачуна финансијског
обезбеђења
Отварање заложног рачуна финансијског
обезбеђења
Упис емисије хартија од вредности у Централни
регистар и додељивање FISN кода
Купопродајни послови закључени на регулисаном
тржишту/МТП
Купопродајни послови закључени на регулисаном
тржишту/МТП по основу “блок трансакција“ за
акције
Купопродајни послови закључени ван регулисаног
тржишта/МТП када се салдирање финансијских
инструмената и новца врши по „DVP“ принципу
за акције
Купопродајни послови закључени ван регулисаног
тржишта/МТП када се салдирање финансијских
инструмената и новца врши по „DVP“ принципу
за финансијске инструменте које је издала
Република Србија и Народна банка Србије
Пренос финансијских инструмената и новца по
„DVP“ принципу по основу РЕПО/РЕОТКУП и
трајних трансакција, које спроводи Република
Србија или Народна банка Србије
Пренос финансијских инструмената без плаћања
по „FOP“ принципу (решења, одлуке, уговори и
др.)осим преноса бесплатних акција по основу
наследства
Пренос финансијских инструмената по основу
улога у правима у привредни субјекат који није
акционарско друштво
Пренос бесплатних акција без плаћања на основу
наследства
Пренос финансијских инструмената са власничког
рачуна на збирни рачун, са збирног рачуна на
власнички рачун и са збирног односно кастоди
рачуна на збирни односно кастоди рачун
Исплата дивиденде акционарима
Издавање јединствене евиденције акционара

31.12.2020.

31.12.2019.

Разлика

Смањење
у односу на
план
2020.године

10.560.000,00

11.462.000,00

- 902.000,00

-

308.000,00

3.218.600,00

- 2.910.600,00

-20,00%

47.850,00
1.584.000,00

405.900,00
1.716.000,00

- 358.050,00
- 132.000,00

-

527.450,00

1.110.725,00

- 583.275,00

-52,05%

22.000,00

264.000,00

- 242.000,00

-90,00%

11.000,00

242.000,00

- 231.000,00

-95,00%

1.284.800,00

1.672.000,00

- 387.200,00

-18,89%

4.549.031,01

6.471.523,47

- 1.922.492,46

-30,67%

2.993.705,38

7.027.775,98

- 4.034.070,60

-1,63%

16.280.816,03

26.861.910,85

- 10.581.094,82

-28,27%

22.267.449,56

24.618.527,62

- 2.351.078,06

-10,76%

717.200,00

1.056.100,00

- 338.900,00

-30,53%

1.674.750,00

2.341.450,00

- 666.700,00

-31,35%

3.850,00

415.800,00

- 411.950,00

-96,11%

6.913,775,00

15.283.400,00

- 8.369.625,00

-55,60%

162.800,00
3.499.404,32
3.866.500,00

556.200,00
4.757.599,99
4.389.000,00

- 393.400,00
- 1.258.195,67
- 522.500,00

-74,48%
-8,7%
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11.1.

662

Достављање података о стању на рачуну
финансијских инструмената законитог имаоцафизичко лице
Приходи од камата
УКУПНО

1.234.200,00
8.592.243,68
80.187.049,98

1.525.750,00
9.577.533,98
124.973.796,89

- 291.550,00
- 985.290,30
- 37.872.971,91

-18,4%
-

Расходи
Према подацима Главне књиге, укупни расходи Централног регистра за период од 01.01.2020. 31.12.2020. године, исказани су у износу од 117.713.309,76 динара, што је за 10,83% ниже од
укупно планираних расхода за 2020. годину.
Посматрајући укупне расходе у односу на остварење у 2019. години, запажа се да су расходи у
2020. години, остварени у износу нижем за 368.361,09 динара.
Посматрајући структуру укупних расхода, запажа се да су најзаступљенији следећи трошкови:
-

трошкови зарада и накнада зарада учествују са 56,06%;
трошкови производних услуга учествују са 18,06%;
трошкови непроизводних услуга учествују са 4,99%;
трошкови амортизације учествују са 4,67%;
трошкови за накнаде управног одбора и по основу уговора о делу учествују са 4,22%;
трошкови осталих личних примања запослених учествују са 2,83%;
трошкови материјала и енергије учествују са 2,82% и
остали трошкови учествују са 6,35%.

У оквиру пословних расхода, 56,06% односи се на трошкове бруто зарада и накнада зарада
(65.986.218,64 динара). На трошкове нето зарада и накнада зарада односи се 40.381.256,42 динара,
односно 34,30% укупних расхода и исказани трошкови су за 7,24% испод планираног нивоа.
Трошкови производних услуга у укупним расходима учествују са 18,06% и исказани су у износу
од 21.264.473,06 динара. Највећим делом се односе на трошкове закупа (11.306.122,17 динара),
трошкове одржавања (7.266.841,22 динара) и ПТТ трошкове (2.126.961,12 динара).
Трошкови амортизације се обрачунавају по законским прописима који регулишу отпис
нематеријалних улагања и основних средстава, исказани су у износу од 5.500.263,28 динара и чине
4,67% укупних расхода.
Са 4,99% у укупним расходима учествују трошкови непроизводних услуга и исказани су у износу
од 5.869.104,36 динара, а највећим делом се односе на трошкове обезбеђења (2.814.399,16 динара),
трошкове осталих услуга који обухватају и трошкове континуираног надзора Комисије за хартије
од вредности (937.760,00 динара), трошкове чишћења (636.000,00 динара), трошкове адвоката
(476.827,20 динара), трошкове за услуге интернета (333.204,40 динара) и трошкове ревизије
(306.000,00 динара).
Трошкови материјала и трошкови горива и енергије су исказани у износу од 3.322.367,06
динара и чине 2,82% укупних расхода, а односе се на трошкове горива, топлотне и електричне
енергије (2.705.802,30 динара), канцеларијски материјал (445.890,56 динара) и набавка ситног
инвентара (170.674,20 динара).
Због епидемиолошке ситуације у којој се тренутно налазимо, а која је изазвана COVID-19, у 2020.
години је дошло до одређеног повећања појединих трошкова у односу на планиране трошкове и то:
трошкова солидарне помоћи (повећан број смртних случајева чланова породица запослених, а
као последица COVID-19), трошкова за услуге заштите (израда упутства за понашање запослених
у току епидемије изазване COVID -19 од стране специјализоване, лиценциране фирме у области
послова безбедности и здравља на раду), нематеријалних трошкова (набавка дезинфекционих
средстава и средстава за заштиту запослених), трошкова набавки лиценце (лиценца за
криптовање налога која је била потребна због електронске комуникације са НБС у условима рада
од куће), трошкова донације (у складу са инструкцијом Министарства финансија Владе републике
Србије, Централни регистар је дана 26.03.2020. године уплатио износ од 1.000.000,00 динара дoнaциjа зa пoмoћ у бoрби прoтив eпидeмиje бoлeсти COVID-19 у Републици Србији, на наменски
рачун Фонда за здравствено осигурање).
Дана 30.11.2020. године Централни регистар је добио решење за плаћање накнаде за заштиту и
унапређење животне средине у износу од 500.000,00 динара (Централни регистар је разврстан као
велико правно лице које има мали негативни утицај на животну средину).
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Ово повећање свих наведених трошкова у односу на планиране чини 1,68% укупних расхода у
2020. години, док су остали трошкови углавном, на нивоу или испод планираних за 2020. годину.
Резултат пословања
Према подацима Главне књиге, за период од 01.01.2020. – 31.12.2020. године, Централни регистар
је у билансу успеха исказао вишак прихода над расходима у бруто износу од 31.931.810,93 динара,
што је за 6,56% више у односу на план.
У пореском билансу за 2020. годину, Централни регистар је исказао добит у бруто износу од
35.070.078,00 динара (због непризнавања трошкова рачуноводствене амортизације, трошкова
чланарина међународним организацијамаи и трошкови резервисања), тако да по завршном рачуну
за 2020. годину Централни регистар има обавезу за текући порески расход у износу од 5.260.512,00
динара. По одбитку пореског расхода периода, нето добит Централног регистра за 2020. годину
износи 26.775.714,96 динара, док је у истом периоду прошле године нето добит износила
53.510.138,61 динара. Смањење финансијског резултата у односу на претходну годину, резултат је
смањења прихода за 31.882.152,04 динара у односу на приходе остварене у претходној години.
Одложени порески приход/расход периода
Одложене пореске обавезе у износу од 387.893,06 динара на дан 31. децембра 2020. године (31.
децембар 2019. године: 494.865,22 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 у 2017, 2018. и 2020.
години, док се повећање одложених пореских обавеза књижи на терет биланса успеха, односно као
одложени порески расход, што је случај у 2019. години.
Укупне одложене пореске обавезе:
Почетно стање одложених пореских обавеза
Смањење одложених пореских обавеза
Повећање одложених пореских обавеза

2020. година
387.893,06
494.865,22
106.972,16

2019. година
494.865,22
228.222,89

2018. година
228.222,89
910.205,73
681.982,84

2017. година
910.205,73
1.477.434,57
567.228,84

266.642,33

Биланс стања

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1

АКТИВА
Стална имовина
Нематеријална улагања
Опрема
Дугорочна потраживања
Улагања на туђем објекту
Обртна имовина
Аванси дати другим правним лицима
Потраживања
Друга потраживања
Краткорочно орочена динарска средства
Готовина и готовински еквиваленти
Порез на додату вредност и авр
Укупна актива
Ванбилансна актива
ПАСИВА
Капитал
Основни капитал (акцијски + остали)
Акцијски капитал
Остали капитал
Резерве
Ревалоризационе резерве
Нераспоређена добит – укупно
Нераспоређена добит ранијих година

Стање на дан 31.12.2020. године
29.561.877,26
5.823.528,67
19.991.741,46
959.777,03
2.786.830,10
354.956.451,14

Стање на дан 31.12.2019. године
26.728.881,69
3.949.652,54
18.512.826,76
959.777,03
3.306.625,36
362.539.569,60

91.800,00
10.721.084,22
11.479.442,60
320.000.000,00
12.018.448,75
645.675,57
384.518.328,40
1.644.947.781,05

154.170,28
11.751.912,40
7.736.063,88
290.000.000,00
52.231.716,15
665.706,89
389.268.451,29
329.156.357,14

379.590.787,42
190.178.359,79
165.870.000,00
24.308.359,79
49.431.854,28
937.595,02
139.042.978,33
112.267.263,37

379.567.585,64
190.178.359,79
165.870.000,00
24.308.359,79
46.756.347,35
950.040,83
141.682.837,67
88.172.699,06
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1.4.2.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Нераспоређена добит текуће године
Дугорочна резервисања
Одложене пореске обавезе
Краткорочне обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пореза на додату вредност
Обавезе по основу пореза на добит
Укупна пасива
Ванбилансна пасива

26.775.714,96
2.639.920,41
387.893,06
1.899.727,51
1.015.723,55
9.433,96
874.570,00
384.518.328,40
1.644.947.781,05

53.510.138,61
2.354.455,99
494.865,22
6.851.544,44
945.461,34
47.537,46
651.930,00
5.206.615,64
389.268.451,29
329.156.357,14

Вредност сталне имовине са стањем на дан 31.12.2020. године износи 29.561.877,26 динара од чега
се 67,63% односи на опрему, 19,70% на нематеријална улагања тј. софтвере које Централни
регистар користи у свом пословању, 9,43% на улагања у туђи објекат и 3,25% дугорочно
потраживање – депозит по основу закупа пословног простора на девет година (2019. години:
вредност сталне имовине 26.728.881,69 динара од чега се 69,26% односи на опрему, а 14,78% на
нематеријална улагања, 12,37% на улагања у туђи објекат и 3,59% дугорочно потраживање –
депозит по основу закупа пословног простора на девет година).
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 2019. години и 2020. 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.
Табела бр. 30. Стање наменских девизних рачуна који се воде у Народној банци Србије са стањем
Назив рачуна
Наменски девизни рачун Централног
регистра, депоа и клиринга хартија
од вредности*
Централни регистар, депо и клиринг
хартија од вредности АД Београд Гарантни фонд - наменски рачун наменски фонд**
УКУПНО

Износ на дан
31.12.2020. год.
у еврима

Износ на дан
31.12.2019. год.
у еврима

Динарска
противвредност
на дан 31.12.2020.
год. (по средњем
курсу НБС)

Динарска
противвредност
на дан 31.12.2019.
год. (по средњем
курсу НБС)

12.470.006,66

1.239.119,99

1.466.225.877,05

145.711.589,16

1.520.000,00

1.560.000,00

178.721.904,00

183.444.768,00

13.990.006,66

2.799.119,99

1.644.947.781,05

329.156.357,16

* 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.
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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.
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 за период од
2019. до 2022. године, коју је усвојио Управни одбор 08.08.2019. 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.
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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 31.10.2019. 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.
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 31.12.2020. 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 који су своје обавезе
измирили у јануару и фебруару 2021. године изузев брокерско дилерског друштва Tandem Financial
а.д Нови Сад, Еurо Finеks Brоkеr а.д. Београд и Тезоро брокер.
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Табела бр. 31. Преглед 10 највећих дужника на дан биланса стања
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Члан Централног регистра

у хиљадама динарa
Салдо

Unicredit bank Srbija а.д. Београд

2.067.328,83

Банка-Поштанска штедионица банка а.д. Београд

1.117.470,44

Tandem Financial а.д. Нови Сад

903.841,01

Convest а.д. Нови Сад

711.202,31

Министарство финансија

660.110,00

Euro fineks broker а.д. Београд

394.840,51

Raiffeisen banka а.д. Београд

368.842,10

Комерцијална банка а.д. Београд

361.828,34

Тезоро брокер а.д. Београд

354.694,35

Erste bank а.д. Нови Сад

347.117,84

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.
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ЗНАЧАЈНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА И УСПЕШНОСТИ
Табела 32. Преглед значајних показатеља пословања и успешности
Опис показатеља

Ликвидност I степена

Ликвидност II степена

Парцијални показатељ
рентабилности
Стопа пословног добитка
Глобални показатељи рентабилн.
Стопа принос на укупан капитал
Стопа принос на имовину

Стопа нето приноса на капитал

Рацио пословне економичности

Рацио укупне економичности

Рацио продуктивности –
Пословни приход по запосленом
у хиљадама динара
Рацио продуктивности –
Нето резултат по запосленом у
хиљадама динара
Квалитет пословног добитка

Стопа нето добитка

Начин израчунавања

Готовински еквиваленти и
готовина
Краткорочне обавезе
Обртна имовина - залихе
Краткорочне обавезе
Пословни добитак *100
Пословни приходи
Добитак из редовног
пословања пре опорезивања
*100
Капитал
Пословни добитак *100
Просечна пословна имовина
Нето добит *100
Просечан капитал
Пословни приходи
Пословни расходи
Укупни приходи
Укупни расходи
Пословни приходи
Просечан број запослених
Нето резултат
Просечан број запослених
Нето прилив готовине из
пословне активности
Пословна добит
Нето добит *100
Пословни приходи

Нето обртни капитал - у
хиљадама динара

Обртна имовина –
краткорочне обавезе

Зарада по акцији

Нето добит
Број обичних акција

Рацио учешћа сталне имовине

Рацио учешћа обртне имовине

Стална имовина*100
Укупна актива
Обртна имовина*100
Укупна актива

износи у хиљадама динара

2020. година

2019. година

Индекс
2020/2019

Износ у
РСД

Коеф./
Стопа

Износ у
РСД

Коеф./
Стопа

12.018
1.899

6,3286

52.232
6.852

7,6229

83,02

354.956
1.899

186,9173

362.539
6.852

52,9099

353,27

23.974
140.628

17,05%

51.745
169.656

30,50%

55,89

31.932
379.591

8,41%

63.445
379.567

16,71%

50,33

23.974
386.892

6,20%

51.745
362.635

14,27%

43,43

26.776
379.579

7,05%

53.510
355.448

15,05%

46,86

140.628
116.654

1,2055

169.656
117.911

1,4388

83,78

149.645
117.713

1,2713

181.527
118.082

1,5373

82,70

140.628
32

4.394,63

169.656
32

5.301,75

82,89

26.776
32

836,75

53.510
32

1.672,19

50,04

24.887
23.974

1,0381

61.552
51.745

1,1895

87,27

26.776
140.628

19,04%

53.510
169.656

31,54%

60,37

355.687

99,26

353.057

26.776
16.587

1,61

53.510
16.587

3,22

50,04

29.561
384.517

7,69%

26.729
389.268

6,87%

111,96

354.956
384.517

92,31%

362.539
389.268

93,13%

99,12
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Рацио учешћа готовине

Рацио учешћа потраживања

Рацио учешћа нематеријалних
улагања
Рацио учешћа основних средстава

Степен задужености

Рацио сопственог капитала

Готовина*100
Укупна актива
Потраживања*100
Укупна актива
Нематеријална улагања*100
Укупна актива
Основна средства*100
Укупна актива
Укупне обавезе*100
Укупна пасива
Укупан капитал
Укупна пасива

12.018
384.517

3,13%

52.232
389.268

13,42%

23,29

22.200
384.517

5,77%

19.488
389.268

5,01%

115,32

5.823
384.517

1,51%

3.950
389.268

1,02%

149,24

22.778
384.517

5,92%

21.819
389.268

5,61%

105,69

4.540
384.517

1,18%

9.206
389.268

2,36%

49,92

379.591
384.517

0,9872

379.567
389.268

0,9751

101,24

ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ПРОТЕКА
ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ
СВИ ЗНАЧАЈНИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
Централни регистар нема повезана лица.
СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ ДРУШТВА
Током 2020. године није било стицања сопствених акција, нити Централни регистар у свом
портфељу има сопствене акције стечене у претходним пословним годинама.
УЛАГАЊА У ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Централни регистар у 2020. години није имао улагања у заштиту животне средине.
ОГРАНЦИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА
Централни регистар нема огранке.
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РЕЗИМЕ
Током 2020. године, Централни регистар је обавио следеће послове:




























Укупнo је рeгистрoвaно 19 нових издавалаца у базу података Централног регистра;
Извршено је укупно 144 уписа емисија финансијских инструмената (34 уписа емисија
акција, 5 уписа емисија права на стицање удела и 105 уписа емисија дужничких
финансијских инструмената) у базу података Централног регистра;
Укупан број издавалаца уписаних у базу података Централног регистра нa дaн 31.12.2020.
године износи 1.225;
Укупан број уписаних зaкoнитих имaлaцa финaнсиjских инструмeнaтa у базу података
Централног регистра са стањем на дан 31.12.2019. године је oкo 5,08 милиона;
Вредност салдирaних трансакција са акцијама закљученим на регулисаном тржишту/МТП
износи преко 41,9 милиoнa евра;
Вредност салдираних трансакција примарног и секундарног трговања са дужничким
хартијама од вредности закључених на регулисаном тржишту/МТП износи прeкo 371,8
милиoнa евра;
Вредност салдираних трансакција са акцијама закључених на ОТЦ тржишту износи преко
461,5 милиoнa евра;
Вредност салдираних трансакција примарног трговања са корпоративним обвезницама
закључених на ОТЦ тржишту износи преко 400,6 милиона евра;
Вредност салдираних трансакција секундарног трговања са корпоративним обвезницама
закључених на ОТЦ тржишту износи прeкo 253 милиoнa евра;
Вредност салдираних трансакција примароног трговања на ОТЦ тржишту са државним
записима које издаје Република Србија износи преко 292,3 милиoнa евра;
Вредност салдираних трансакција секундарног трговања на ОТЦ тржишту са државним
записима које издаје Република Србија износи преко 167 милиoнa евра;
Вредност салдираних трансакција примарног трговања са обвезницама Републике Србије
на аукцијама које организује Република Србија износи преко 2,5 милиjaрди евра;
Вредност салдираних трансакција секундарног трговања са обвезницама Републике Србије
на ОТЦ тржишту износи преко 4,9 милиjaрди евра;
Укупна тржишна вредност реверзних репо трансакција (уговори о финансијском
обезбеђењу) које спроводи НБС износи преко 14,8 милиjaрди евра, и директних репо
трансакција за финансијско обезбеђење 354,2 милиона евра;
Укупна тржишна вредност репо трансакција које не спроводи НБС износи преко 152,4
милиона евра од чега се 88,9 милиона евра односи на финансијско обезбеђење;
Укупнa врeднoст издaтих блaгajничких зaписa изнoси прeкo 4,2 милиjaрдe eврa;
Салдирано је 15 понуда за преузимање акција јавном понудом и придруживањем акција,
укупне вредности преко 7,2 милиoнa евра;
Салдиране су 31 понуда за стицање сопствених акција, укупне вредности преко 3,2 милиoнa
евра;
Извршена је исплата купона/ануитета за дужничкe финaнсиjскe инструмeнтe у износу преко
464,4 милиoнa евра;
Извршена је исплата глaвницe за дужничкe финaнсиjскe инструмeнтe у износу преко 1,4
милиjaрди евра;
Извршена је исплата дивиденде у новцу у износу преко 53,9 милиoнa евра за 6 издавалaцa;
Извршена је исплата ликвидационог остатка у износу преко 541,2 хиљаде евра за 1
издаваоца;
Објављено је 950 обавештења и то: за корпоративне радње, за издавање финaнсиjских
инструмeнaтa, за понуде за преузимање и друго;
Извршено је укупно 1.398 налога за пренос финансијских инструмената без плаћања (FОP);
Извршено је 211 налога за упис заложног права;
Поступљено је по 68 налога за активирање заложног права и за промену депозитара
заложених акција;
Обављено је 382 брисања заложног права на основу одлуке о извршењу;
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Извршено је 7 налога за пренос на основу судских одлука;
Извршено је 21 налога за пренос власништва по основу нaслeђа;
Извршено је 4 налога за пренос по основу обустављања стечајног поступка;
Извршено је 255 сторнирања налога по захтеву члана;
Извршено је 203 налога за упис забране располагања;
Поступљено је по 535 налога за брисање забране располагања;
Донето је 20 решења о принудном откупу;
Дате су информације у складу са 9 захтева за приступ информацијама од јавног значаја,
Донето је 4 решења и 1 одговор на жалбу у складу са законом којим се уређује приступ
информацијама од јавног значаја;
Извршен је испис финансијских инструмената и то: 107 емисија акција, 3 емисије права на
стицање удела и 37 емисија дужничких финансијских инструмената о року доспећа;
Путем аукцијске платформе за превремени откуп државних финансијских инструмената
делимично су исписане 2 емисије државних финансијских инструмената;
Превременим откупом су делимично исписане и 2 емисије штедних записа;
Извршeнe су прoцeдурe зa прeлaзaк нa нoву кaлeндaрску гoдину;
Издато је, обновљено, опозвано и деблокирано 694 SMART картица;
Издатa је 721 јединствена евиденција акционара;
Централни регистар је примио и обрадио 13.410 предмета, од чега је преко 5.000 захтева
достављено путем електронске поште;
Рeaлизoвaнo je укупно 5 jaвних нaбaвки: једна јавна набавка мале вредности и 4 јавне
набавке у отвореном поступку;
Извршeнa je кoнтрoлa пословања 38 члaнова Цeнтрaлнoг рeгистрa у склaду сa усвojeним
гoдишњим плaнoм кoнтрoлa зa 2020. гoдину и редовно извештавање Комисије за хартије од
вредности о резултатима контроле;
Извршeнe су измeнe општих аката Централног регистра;
Вршeнo je днeвнo, нeдeљнo, мeсeчнo и гoдишњe извeштaвaњe Кoмисиje зa хaртиje oд
врeднoсти, Mинистaрствa финaнсиja, Нaрoднe бaнкe Србиje. Вршeнo je извeштaвaњe и
других нaдлeжних oргaнa у склaду сa дoстaвљeним зaхтeвимa;
Пeриoдичнo је тeстирaн back-up пoдaтaкa сa хaрд дискa, у склaду сa Прoцeдурoм зa back-up
пoдaтaкa;
Рeдoвнo aжурирaње пoдaтка o издaвaњу, зaмeни и брисaњу финaнсиjских инструмeнaтa,
пoдaткe o кoрпoрaтивним aктивнoстимa издaвaлaцa, влaсничку структуру издaвaлaцa, извoд
из jeдинствeнe eвидeнциje aкциoнaрa и другe пoдaткe у склaду сa вaжeћoм зaкoнскoм
рeгулaтивoм, нa интeрнeт стрaници Централног регистра;
Активнo учешће у радним групaмa и нa другим дoмaћим стручним скупoвимa;
Aктивнo учeшћe нa мeђунaрoдним стручним кoнфeрeнциjaмa, скупoвимa и рaдним групaмa
(ECSDA и ANNA).

Основни финансијски показатељи пословања Централног регистра у 2020. години су:
 Укупнo oствaрeни прихoди изнoсe 149.645.120,47 динaрa;
 Укупнo oствaрeни рaсхoди изнoсe 117.713.309,76 динaрa;
 Брутo дoбит изнoси 31.931.810,93 динaрa;
 Нeтo дoбит изнoси 26.775.714,96 динaрa.

Београд, 09.03.2021. године

ДИРЕКТОР
Digitally signed by Ana

Ana Jovanović Jovanović 263067
Date: 2021.03.09
263067
13:37:54 +01'00'

др Ана Јовановић
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