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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

I УВОД 

 
Агенција за привредне регистре (у даљем тексту Агенција) у извештајној 2011. години започела је 
ново поглавље свог динамичног развоја. Оснивањем Агенције и успостављањем прописима 
утврђених регистара и других надлежности у потпуности су, у периоду 2005 - 2010. год., остварени 
предвиђени циљеви реформе у области унапређења услова за започињање пословања, уклањања 
административних баријера за обављање привредне делатности у односу на сва правна лица у 
земљи као и успостављање централних и електронских база статусних података у оквиру 
јединствене институције. 
 
Нова фаза развоја започела је 2011. год. и трајаће до краја 2013. а њен формални, суштински и 
временски оквир документован је у Програму развоја Агенције за привредне регистре 2011-2013. 
 
На описани начин, Агенција је започела процес трансформисања из базе података у базу 
информација која ће омогућити обједињену консолидацију, обраду, управљање и приступ преко 
електронских административних сервиса, у односу на свих 15 постојећих регистара и више 
десетина електронских евиденција које Агенција води на основу материјалних прописа којима су јој 
ови послови поверени. 
 
Сходно наведеном, извештајна 2011. година мора се посматрати као једна од компоненти шире, 
функционалне, програмске и извештајне целине која обухвата период 2011-2013. година. 
 
Наравно, у оквиру извештавања, узимају се у обзир и циљеви планирани редовним годишњим 
Програмом рада за 2011. годину као и укупан нормативни оквир по коме Агенција врши послове из 
свог делокруга. 
  
У односу на послове редовног вршења надлежности  о којима ће овај Извештај пружити детаље по 
појединачним регистрима и целинама Агенције, показатељи и битни пословни догађаји по којима се 
извештајна 2011. година издваја и опредељује као веома значајна су следећи: 
 

1) Настављен је процес успостављања нових регистара и функционалности Агенције и то: 
1.1. Успостављен је и започео са радом Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, у 

складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10), 
Уредбом о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног 
развоја („Службени гласник РС“, бр. 93/10, 100/11) и Упутством о ближим условима и 
начину уноса података о мерама и подстицајима регионалног развоја Регистратор који води 
Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, бр. 01-82/2011 дана 31.01.2011. године), 
који је почео са радом од 1. фебруара 2011. године; 

  
1.2. Успостављен је и започео са радом Регистар фондација и задужбина, у складу са Законом 

о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, бр. 88/10), који је почео са радом 1. 
марта 2011. године; 

  
1.3. Успостављен је и започео са радом Регистар представништава страних фондација и 

задужбина, у складу са Законом о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, 
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бр. 88/10), који је почео са радом 1. марта 2011. године; 
 

1.4. Успостављен је и започео са радом Регистар удружења, друштава и савеза у области 
спорта, у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11), који је почео са 
радом 23. септембра 2011. године; 

 
1.5. Успостављен је и започео са радом Регистар судских забрана, у складу са Законом о 

извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 99/11), који је почео са радом 
17. септембра 2011. године; 

 
1.6. Успостављена је функционалност и 8. децембра 2011. започето преузимање података у 

електронској форми, у складу са Законом о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 
3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11), утврђено 
је Одлуком о начину, условима и накнадама за преузимање података у електронској форми 
о статусним и другим променама правних и физичких лица регистрованих у Агенцији за 
привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 56/11), коју је донео Управни одбор 
Агенције под бр. 10-5-28/11 дана 07.07.2011. године, а на коју је Влада дала сагласност 
Решењем („Службени гласник РС“, бр. 55/11). 

 
2) Усвојен је Програм развоја Агенције за период 2011-2013. година од стране Управног одбора 

на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број:023-3680/2011-1 од 14. јула 2011. год. 
 
3) Настављен је процес нормативног уобличавања Агенције као институције али и њених 

процедура регистрације и то путем усвајања: 
 

3.1. Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре објављеног у 
„Службеном Гласнику РС“ број 99/2011 од 27.12.2011. године 

 
3.2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре објављеног у „Службеном 

Гласнику РС“ број 99/2011 од 27.12.2011. године 
 

3.3. Закона о привредним друштвима, укључујући и његове измене и допуне објављено у 
„Службеном Гласнику РС“ број 36/2011 и 99/2011 

 
3.4. низа Уредби, Одлука, Правилника којима се ближе уређује садржина регистара, њихово 

вођење и висина накнада за пружање услуга; 
 

4) Настављен је тренд високог вредновања Агенције од стране домаћих и међународних 
институција као и корисника услуга и укупног институционалног окружења а од чега се 
посебно могу издвојити: 

 
4.1. Извештај (Analytical Report) којим је Европска комисија 12.октобра 2011. године дала 

препоруку на кандидатуру Србије за чланство у Евопској унији, у коме је оцењено да је од 
2005. године област регистрације предузећа успешно реформисана а са увођењем 
једношалтерског система 2009. године знатно унапређена, као и да Агенција успешно 
спроводи своје задатке. Позитивно се оцењују и досадашњи кораци у области финансијског 
извештавања и констатује да су закон о регистрацији и закон о Агенцији у складу са 
тековинама ЕУ, а да ће с новим законом о привредним друштвима Србија учинити додатна 
усклађивања са европским правилима. Констатовано је и да је домаћа класификација 
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делатности  од 2010. године усаглашена са међународном класификацијом делатности (ЕУ 
НАЦЕ рев. 2); 

 
4.2. Агенција је позвана да се у својству партнера укључи у читав низ међународних пројеката 

интеррегистарског повезивања и то како на нивоу ЕУ кроз Меморандум о разумевању 
између Агенције и немачког Министарства правде области Северна Рајна-Вестфалија, 
потписаног у Дизелдорфу, 29.марта 2011., тако и на нивоу региона и повезивања са 
регистрима Македоније и Словеније а све у циљу успостављања обједињених 
административних и електронским сервиса за привреду и грађане земаља учесница; 

 
4.3. Сервис Агенције за подношење Годишњих финансијских извештаја путем примене посебне 

интернет апликације Регистра широко је прихваћен и веома позитивно оцењен од 
привреде и свих корисника. Закључно са 31. децембром 2011. године извршен је пријем 
154.134 редовна годишња финансијска  извештаја за 2010. годину, од чега је око 80% 
извештаја достављено у електронској форми, применом апликације Агенције, што је за 
14% више у односу на претходну 2010. годину.  

 
4.4. интернет страница Агенције изабрана је и 2011. године на листу 50 најбољих домаћих 

сајтова са РС доменом и дневним бројем посета који прелази 50 хиљада. 
 

Извештајна 2011. година за Агенцију је била и упозоравајућа и указала на следеће ризике и 
факторе који се морају разматрати са посебном пажњом: 
 
− Агенција је суочена са нелојалном конкуренцијом на тржишту и то посебно у делу 

финансијског извештавања појавом компанија који обрађују податке привреде и грађана у 
Србији и врше комерцијалне услуге као и појава које се манифестују кроз лажно 
представљање у јавности којим се злоупотребљавају јавно доступни подаци регистара 
Агенције и њен укупан позитиван рејтинг а све то без икаквог законског или формалног основа 
и са отвореном тенденцијом обмањивања потенцијалних корисника њихових услуга;  

 
− У процесима доставе података државним органима и институцијама уочен је значајно 

повећани број захтева за комплетним базама података из регистара Агенције који немају 
никакву везу са стварном надлежношћу подносилаца захтева а где је, такође, врло очигледно да 
поједине институције које се јављају као подносиоци овако свеобухватних захтева не поседују 
никакав технички  а често ни довољан стручни капацитет да адекватно прихвате и обраде 
огромну количину података коју захтевају од Агенције а све ово под оправдањем обавезе 
сарадње и размене информација између државних органа и институција; 

 
− Поремећаји на тржишту и укупне економске прилике битно утичу на финансирање 

функција Агенције обзиром да су проблеми са којима се суочавају корисници услуга, 
привреда и грађани, објективно и проблеми Агенције, имајући у виду да Агенција своје 
редовне послове, укључујући и успостављање свих нових регистара у целости финансира 
из накнада за пружене услуге које чине њен сопствени приход а не из буџета Републике 
Србије. Наведене околности везане за економске прилике најлакше се могу сагледати кроз 
приказ прихода Агенције у извештајној 2011. год. Упркос повећању обима посла са пет нових 
регистара и једним великим комерцијалним сервисом према пословним банкама, остварени 
приход Агенције увећао се за непуних 5% у односу на претходну 2010. год. док је у односу на 
планиране приходе за 2011. год. приход умањен за више од 12%; 
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− Велики ризик за Агенцију представља околност да је као институцију поједини финансијски и 
други прописи и акти усвојени у протеклих неколико месеци сврставају у сегмент „буџетских” 
институција и класичне „републичке администрације” која поступа по прописима везаним за 
органе управе, занемарујући околност да је Агенција настала као део међународног пројекта 
Светске банке по узору на моделе регистара држава развијене економије, као 
самофинансирајући и само-одржив институционални механизам, који примењује посебна, 
међународно саобразна, процесна правила одн. стандарде у поступањима према корисницима. 
Ова правила такође, нужно је константно прилагођавати према захтевима тржишта и 
корисника услуга, што пре свега одражава њихов динамички карактер али и потребу да 
ову снажну динамику равнотежно прати додатно ангажовање и континуирани развој 
адекватних људских и техничких капацитета Агенције; 

 
− Упркос похвалама Агенције од стране најрелевантнијих међународних институција какве су, 

између осталих, Европска Комисија и Светска Банка, не може се никако занемарити уочљив 
тренд назадовања наше земље на међународним листама конкурентности а посебно листи: 
„doing business“ Светске Банке, чиме се угрожава укупни рејтинг земље. Наиме, систем 
електронске интеграције сервиса између институција још увек је неразвијен а очигледан 
пример се може уочити кроз примену система „једног шалтера“ који је Агенција успоставила 
2009.год. и кроз који комуницирају Агенција, Пореска управа, ПИО фонд и РЗЗО. Упркос 
видном напретку од 35 позиција на листи конкуретности држава оствареној 2009.год. у 
наредним годинама: 2010. и извештајној 2011. години Република Србија изгубила је 22 
позиције на листи конкурентности држава и то услед околности да се од укупног броја 
процедура за покретање сопственог бизниса (7) и времена (13 дана), више од 5 процедура и 
дуже од 10 дана привредници задржавају и баве процедурама пред другим државним 
институцијама (Пореска управа у овом процесу учествује са укупно 8 дана); посебно 
забрињава податак који већ више година на сајту Светске Банке могу прочитати 
потенцијални инвеститори да се ове процедуре пред другим државним органима 
разликују од једне до друге општине чиме се указује на њихову неуједначеност, 
непредвидивост и што све креира јако лош општи утисак о нашој земљи (извор: Сајт 
Светске Банке doing business.org/Serbia).   

 
Дакле, овде желимо да нагласимо да упркос разлога за велико задовољство радом Агенције остаје и 
потреба да се подигне укупни квалитет јавних административних сервиса у земљи.  
 
Мерљиви показатељи листе конкуретности Светске Банке doing business, са новим законом о 
привредним друштвима којима се уводе додатне олакшице за покретање бизниса као и са 
обједињавањем свих процедура између Агенције и Пореске управе у оквиру 3 дана (иначе, актом 
Владе, предвиђених системом „једног шалтера) довели би до напредовања Србије на овој листи 
конкурентности за 77 позиција у 2012. години одн. довеле је са 92. места на листи на 15 
позицију у свету. Став Агенције је да наша земља у потпуности заслужује овакву међународну 
позицију услед чега ћемо континуирано наставити залагање за унапређењем овог 
административног сервиса уз наду да ћемо коначно наићи на адекватно разумевање других 
институција учесница. Посебно са разлога што смо у потпуности спремни да једноставно и 
сопственим средствима уведемо ову врсту електронског сервиса према Пореској управи. 
 
Агенција, са своје стране посебно наглашава своју захвалност за снажну подршку и дубоко 
разумевање од стране ресорних министарстава, Владе и Народне Скупштине у процесу 
успостављања, током извештајне  2011. године, додатног нормативног и програмског оквира за 
решавање најважнијих развојних компоненти и отклањање једног дела напред наведених ризика 
који утичу на вршење њених функција.  
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Консензус да је Агенција ефикасан административни сервис грађана, привреде и институција 
истовремено представља и подстицај али и одговорност да указано поверење узвратимо 
највишим професионализмом и квалитетом сервиса према грађанима, привреди и држави. 
 
Остварење циљева, визије и развојних компоненти Агенције подразумева такође да запослени деле 
систем вредности као што су: законитост, једноставност и успешност пружања услуга према 
корисничком и институционалном окружењу уз поштовање кодекса рада и понашања јавних 
службеника и сталну усмереност ка увећању нивоа задовољства корисника услуга. 
 
Знање, искуство и иновативност у Агенцији се препознају и стимулишу. Корисник услуга а не 
Агенција је на првом месту приоритета у поступању. Прописи се не тумаче већ се примењују. 
 
Процедуре Агенције су јасне, једноставне, предвидиве и временски орочене. Значајан број корака у 
процедури спроводи се применом софтвера уз делимично искључење људског фактора и 
истовремено објављивање на сајту. 
 
Систем вредности у борби против корупције не задржава се само на нивоу вредносног суда већ је 
практичним и ефективним корацима у процедурама корупција искључена или сведена на готово 
немогућу. 

 
 

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД НОРМАТИВНИХ И ПРОГРАМСКО-РАЗВОЈНИХ 
КОМПОНЕНТИ СА СТАТУСОМ АКТИВНОСТИ НА НИВОУ АГЕНЦИЈЕ 

КОЈЕ СУ РЕАЛИЗОВАНЕ У ТОКУ ИЗВЕШТАЈНЕ 2011. године  
 
 
Процес унапређења постојећих али и креирања и успостављања нових темељних компоненти 
будућег развоја Агенције формализован је Програмом развоја и усвајањем или изменама неколико 
закона у току 2011. године. 
 
Овај процес подразумевао је детаљно прилагођавање, прецизирање и додатну консолидацију 
циљева, визије, система вредности, сагледавања постојећих ризика и негативних фактора, а такође и 
успостављање или прилагођавање нормативног оквира као и укупних ресурса и организације 
Агенције.  
 
При томе је свака од наведених компоненти посматрана кроз прецизан временски оквир и 
конкретне кораке у имплементацији а што је у току 2011. године било спровођено кроз реализацију 
стратешких циљева из Програма развоја на следећи начин: 
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Стратешки циљ 1.  МОДЕРНИЗОВАН СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИЈЕ 
 
КОМПОНЕНТА АКТИВНОСТ ЦИЉ СТАТУС 

1.1. Модернизован 
нормативни оквир 

Закон о изменама 
закона о Агенцији 
за привредне 
регистре 

 
Закон о поступку 
регистрације у 

АПР 
 

Закон о 
привредним 
друштвима 

Правна заштита база података 
Агенције 

Уређење бесплатне доставе 
података држ. органима 

Јачање људских и укупних 
ресурса Агенције  
Обједињавање свих 

процедура регистрације на 
нивоу свих регистара 
Мерење задовољства 
корисника услуга 
Системски закон о 

привредним друштвима 
усклађен са ЕУ стандардима  

Додатно олакшавање 
покретања пословања  

Реализовано 
 

„Сл. Гласник РС“ број 
36/2011 и 99/2011 

1.2. Модернизован 
процес 

регистрације 

Детаљна анализа 
пословних 

процеса Агенције 

Оптимизација, 
Стандардизација, 

Информатизација поступака 

Започето 

1.3. Успостављени 
нови регистри 

Закони о 
регионалном 
развоју, 

фондацијама и 
задужбинама, 

спорту. извршном 
поступку, платном 

промету 

Успостављени регистри и 
функционалности 

Реализовано 
 

„Сл. Гласник РС“ 
Број 51/09, 30/10, 

88/10,  93/10, 24/11, 
31/11, 55/11, 56/11, 

99/11, 100/11, 

1.4. Рејтинг модел 
Агенције 

Процес 
упознавања са 
функцијом 
рејтинга у 
сродним 

институцијама 

Обезбеђивање услова за 
успостављање и развој 

Започето 

 
 
Из наведеног прегледа може се сагледати настојање законодавца и Агенције да отклони део ризика 
и негативних фактора кроз успостављање система стандардизованог достављања података 
државним институцијама, локалним самоуправама и другим значајним корисницима уз 
истовремено успостављање система заштите права на базама података из надлежних регистара 
Агенције. Кључно је напоменути и да је у систем процесних норми у Републици Србији уведен и 
обједињени систем који уређује поступке регистрације у Агенцији за све њене регистре и 
електронске евиденције. Овај систем додатно поједностављује али и умањује трошкове процедура 
уз истовремено проширивање принципа „позитивног ћутања администрације“ у трајању од 5 дана 
на све регистре Агенције.  
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Стратешки циљ 2.  РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 
 
КОМПОНЕНТА АКТИВНОСТ ЦИЉ СТАТУС 

2.1. Нова 
организација ИТ 
сектора Агенције 

Детаљна анализа 
најбољих модела 
организације ИТ у 

водећим 
регистрима ЕУ 
Припрема 

Правилника о 
раду и 

систематизације 

Функционална и трошковна 
ефикасност са корисницима 
услуга Агенције у првом 

плану 
 

Започето 

2.2. Електронско 
пословање 
Агенције 

Закон о поступку 
регистрације у 
АПР, Закон о 
привредним 
друштвима 

Успостављање електронских 
сервиса и других е-услуга за 

кориснике у земљи и 
иностранству  

Започето 

2.3. ИТ 
БЕЗБЕДНОСТ 

Стандарди ИСО 
27001 и други 

сродни стандарди 

Имплементација стандарда 
квалитета информационог 
система, систем надзора и 
мера заштите информација 

У припреми 

 
Успостављање и развој сервисно оријентисаног информационог система Агенције омогућени су 
усвајањем јединственог процесног закона о регистрацији као и Програмом развоја 2011-2013. и 
средствима Агенције предвиђеним за ову намену. Агенција је, на граници финансијских и 
кадровских могућности, успела да од октобра 2009. год. када је имала само три (3) регистра, њихов 
број повећа до септембра 2011. год. на укупно петнаест (15). Наредна фаза развоја подразумева 
потпуно интегрисање, успостављање и консолидовање информационог система на новим основама 
у чијем је темељу аутоматизовање процеса уз истовремено очување квалитета, заштите и развоја 
нових изведених електронских сервиса према корисничком и институционалном окружењу. 
 
Стратешки циљ 3.  ЦЕНТРАЛНА АРХИВА АГЕНЦИЈЕ 
 
КОМПОНЕНТА АКТИВНОСТ ЦИЉ СТАТУС 

3.1. Успостављање 
Централне архиве 

Формални акт 
доделе објекта на 

коришћење, 
Обезбеђење 
финансијских 
средстава 
Привођење 

објекта намени и 
његово опремање, 

Израда 
референтних 

стручних Студија 

Привођење објекта 
намени и његово 

опремање 
 

Јединствено прикупљање, 
обрада, управљање, 

техничко технолошка и 
безбедносна заштита 

 
Е-архива 

Зграда и финансијска 
средства обезбеђена 
Законом о буџету за 

2012. и Закључком Владе 
05 Број: 464-7441/2011-2 

од 27.10.2011. 
Започет процес преноса 
власништва, уласка у 

посед и процедура јавне 
набавке у циљу заштите 
објекта од пропадања, 

израда пројекта 
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КОМПОНЕНТА АКТИВНОСТ ЦИЉ СТАТУС 
3.2. Успостављање 
документ-менаџмент 

система 

Припрема стручне 
Студије и 

организационог 
модела Агенције 

Развијање, успостављање и 
коришћење безбедног, 
савременог и одрживог 
система архивирања и 

управљања документима 

Започето 

 
Снажном подршком Владе и ресорног Министарства економије и регионалног развоја, Агенцији је 
у току извештајне 2011. год. добила на коришћење руинирани објекат „бившег ФОН-а“ у Раковици 
али и финансијска средства за интервентну заштиту од пропадања привођење објекта намени. На 
овај начин трајно ће бити решено питање смештаја целокупне архивске грађе привреде, удружења 
грађана, фондација, задужбина, финансијских извештаја правних лица и, уопште, докумената који 
су саставни део поступака у свим регистрима Агенције. Напомињемо да се ради о оквирној 
количини од преко 15 дужних километара архивске грађе коју Агенција у овом тренутку „чува“ у 
неусловним објектима каква су склоништа, магацини или јавни простори. Интервентним 
средствима у висини од 60 милиона динара додељеној Агенцији преко Министарства економије 
крајем 2011. год. започета је процедура спровођења отвореног поступка јавне набавке за 
интервентну заштиту и санирање додељеног објекта у својини Републике Србије који ће Агенција у 
току 2012. године у потпуности привести намени централизованог смештаја драгоцене архивске 
грађе. 
 
Стратешки циљ 4.  РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА АГЕНЦИЈЕ 
 
КОМПОНЕНТА АКТИВНОСТ ЦИЉ СТАТУС 

4.1. Стални развој 
људских ресурса 

Стратешки 
кадровски план, 

Програми, 
процедуре, 

Подизање нивоа 
стручности, 

оспособљености, 
мотивисаности, 

иновативности, задовољства 
корисника 

 

У припреми 

4.2. Стални развој 
организације и 
управљања 

Усвајање Закона о 
АПР 

Нормативно усаглашавање са 
динамичним развојем 
функција Агенције 

Усвајањем закона 
створен неопходни 
нормативни оквир 

4.3. Ефикасност у 
планирању и 
коришћењу 

финансијских и 
материјалних 
средстава 

Програми уштеда, 
систем мерења 

интерне 
ефикасности 

Стабилност у финансирању 
функција Агенције 

Имплементација е-плаћања 
Јединствен тарифни систем 

У припреми 

 
Уз подршку Владе и министарстава као и међународних донација у технологијама и знању, 
Агенција за свој укупни успех дугује захвалност и својим запосленима. Континуирани процес учења 
и личног усавршавања готово је непрекинут од оснивања Агенције. Однос самоодрживости 
функција и систем по коме је корисник услуга на првом месту показали су се као модел који у 
пракси диригује императив подизања ефикасности уз истовремено континуирано смањивање 
трошкова. 
 
Ипак, једна важна, иницијална фаза развоја одн. период 2005 – 2010. год., у извештајној 2011. год. је 
окончана. Агенција више није иста институција. Обим поверених послова и број корисника услуга 
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увећао се вишеструко и достигао бројку од скоро једног милиона годишње. При томе, број 
запослених и ангажованих готово да није мењан или је занемарљиво увећан од самог оснивања 
Агенције. 
 
Нова фаза, утврђена Програмом развоја 2011-2013. пред Агенцију поставља нове изазове и потребу 
да се систем, организација и укупни ресурси прилагоде и истовремено очувају ефикасност и 
квалитет. 
 
Нови систем, нова организација, нови сервиси и функционалности пред запослене и руководство 
постављају изазов једнако динамичног личног усавршавања али и потребу ангажовања новог 
профила кадрова који ће пре свега морати да задовоље критеријуме највиших знања, личних 
квалитета и мултидисциплинарног приступа. 
 
При томе мора се нагласити да је већ у самој припреми текста Програма развоја, у делу који се 
односи на информационе технологије, током извештајне 2011. год. Агенција имала привилегију да 
обави процес консултација са истакнутим међународним стручњацима за референтне области. 
 
У децембру 2011., усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне 
регистре, стекли су се сви нормативни предуслови да се од стране директора Агенције приступи 
формирању одговарајућих тимова састављених од истакнутих домаћих и међународних стручњака 
за референтне области из делокруга Агенције.  
 
Стратешки циљ 5.  АГЕНЦИЈА КАО КЉУЧНИ ПАРТНЕР И БАЗА ЗНАЊА 
 
КОМПОНЕНТА АКТИВНОСТ ЦИЉ СТАТУС 

5.1. База знања као 
основ креирања 
економских и 

развојних политика 

Развој 
електронских 
сервиса и 
унапређење 

квалитета података 

Ефикасан систем 
електронске размене 

података са институцијама и 
стручном јавношћу 

 

У припреми 

4.2. Развојна 
интеракција са 
међународним 
регистрима 

Чланство и 
Споразуми о 

сарадњи, активна 
размена података 

Развој и имплементација 
добре праксе и искустава у 
свету, проактивни приступ 

чланству у међ. асоцијацијама 

Започето 

 
4.3. Континуитет 
интеракције са 
јавношћу и 
корисницима 

услуга 

Стални развој 
модела односа са 

јавношћу 

Веб сајт, сервиси за 
комуникацију и интеракција 
са корисницима у реалном 

времену 

Започето 

 
Искуство у успостављању веб сервиса са пословним банкама које је започело 8. децембра 2011. год., 
сходно Закону о платном промету, омогућило је да се капацитет сервиса Агенције подигне до 
бројчаног израза од неколико стотина хиљада дневно, чиме се приближило рангу најразвијенијих 
комерцијалних сервиса на тржишту. Модели сервиса које је Агенција развијала у оквиру Пилот 
пројекта са немачком покрајином Северна Рајна-Вестфалија почев од марта 2011. год. такође су 
указали да Агенција поседује административни и технички капацитет да одговори савременим 
захтевима међународне интер-регистарске размене. Рад на оваквој врсти сервиса омогућио је 
стручњацима и аналитичарима Агенције упознавање и укључивање у иницијални развој најновијих 
електронских сервиса на нивоу ЕУ. Управо оваква искуства довела су до покретања заједничке 
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иницијативе за покретање регионалног е-портала који би заједнички развијале Србија, Македонија и 
Словенија као сервис према својим грађанима и привреди. Ова иницијатива формално је покренута 
у последњем кварталу 2011. год. 
 
Имајући у виду све што је наведено у претходном збирном прегледу програмских активности у 
потпуности је јасно да ће период 2011. – 2013. године бити кључни период за успостављање 
„система државног интегрисаног регистра“, заснованог  на „сервисно  орјентисаном“ софтверу и 
уз ангажовање укупних ресурса Агенције и подршку  еминентних међународних и домаћих 
стручњака из ове области. 
 
Темеље овог развоја Агенција је поставила у извештајној 2011. години, тако да се ова пословна 
година испоставља као кључна година у односу на  вишегодишњи будући развој Агенције и њених 
сервиса. 
 
Задовољство корисника услуга за Агенцију представља приоритет прве врсте а квалитет и 
поузданост услуга његов је први предуслов. Бројке у прегледу укупних процедура и поступања 
Агенције у 2011. год. ипак довољно говоре саме за себе. 
 

 

Преглед процедура и поступања
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II РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 
1) Послови регистрације привредних друштава 

 
У првој половини 2011. године уочен је пораст регистрације оснивања привредних друштава, док 
други део исте године карактерише благо опадање, како у односу на прву половину године, тако и у 
односу на исти период 2010. године. Укупно основаних друштава у току 2011. године било је 8.471, 
што је за 10,6% мање него у 2010. години, када је било основано 9.473 друштва. 
 
 

 

Тренд раста оснивања привредних друштава у периоду 2000. – 2011. године 
 
 
У Регистру је у 2011. години регистровано 54.059 промена. У 2011. години извршена је регистрација 
3.637  покренутих поступака ликвидације, а обрисано је из Регистра 13.599 привредних друштава. У 
поступку регистрације, због неиспуњености услова из члана 22. Закона о регистрацији привредних 
субјеката, у 2011. години, донето је 19.616 закључака, што је у односу на 2010. годину, у којој је 
донето 26.127 закључака, за 25% мање. Регистар привредних друштава је у 2011. години издао 
42.592 потврде и 44.930 извода. 
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Број и структура захтева за упис у Регистар у 2010. и 2011. години 
 
У току 2011. године изјављено је 363 жалбе на решења и закључке регистратора Регистра 
привредних субјеката, донетих у поступку регистрације промена код привредних друштава од чега 
је надлежни другостепени орган, одлучујући по жалбама, донео решења којима се жалба одбија у 88 
предмета, а у 105 предмета жалбе су усвојене. У сопственој надлежности регистратор  је донео 
одлуку, односно усвојио жалбу у својој надлежности, у 112 предмета. Због одустанка странке од 
жалбе у 23 предмета је поступак обустављен, док је у 13 предмета жалба одбачена као изјављена од 
неовлашћеног лица. На дан 31.12.2011. године,  о 22 изјављене жалбе, у оквиру законом прописаног 
рока, још није донета одлука. 
 
На дан 31.12.2011. године у Регистру привредних субјеката регистровано је 104.723 активних 
привредних друштава. 
 

2) Послови регистрације предузетника  
 
Поступак превођења предузетника у Регистар настављен је и у 2011. години, с обзиром да јединице 
локалне самоуправе надлежне за вођење регистра предузетника до 1.1.2006. године, нису поступиле 
у складу са обавезом прописаном Законом о регистрацији привредних субјеката, односно нису 
доставиле Регистру податке о регистрованим предузетницима у одговарајућој електронској форми, 
због чега предузетници који у законом прописаном року нису поднели регистрациону пријаву 
превођења нису ни могли бити брисани из Регистра.  
 
У 2011. години регистрован је 32.241 нов предузетник, што је у односу на 2010. годину (35.306) 
мање за 8,7%. Уочен је тренд благог опадања брисања предузетника у 2011. години (35.391 брисан 
предузетник) у односу на 2010. годину (37.277 брисаних предузетника). Овај број брисаних 
предузетника делимично се може објаснити заинтересованошћу предузетника за промену правне 
форме у неки од облика привредних друштава, а делимично као последица отежаних услова 
пословања због светске економске кризе. 
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Број основаних и брисаних предузетника у периоду 2004. - 2011. годинe 
 
У Регистру предузетника је у 2011. години регистровано 54.710 промена, што је за 15,8% мање у 
односу на 2010. годину (64.943 промене). Регистар привредних субјеката је у 2011. години за 
потребе предузетника издао 5.863 потврде и 35.690 извода. У поступку регистрације, због 
неиспуњености услова из члана 22. Закона о регистрацији привредних субјеката, у 2011. години 
донето је 6.290 закључака, што је за 2 % мање него у 2010. када је донето 6.425 закључака. На дан 
31.12.2011. године у Регистру привредних субјеката регистровано је 220.458 активних 
предузетника. 
 

 

Број и структура захтева за упис у Регистар у 2010. и 2011. години 
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У току 2011. године изјављено је 138 жалби на решења и закључке регистратора Регистра 
привредних субјеката, донетих у поступку регистрације промена код предузетника од чега је 
надлежни другостепени орган, одлучујући по жалбама донео решења којима се жалба одбија у 29 
предмета, а у 14 предмета жалбе су усвојене. У сопственој надлежности регистратор  је донео 
одлуку, односно усвојио жалбу, у 33 предмета. Због одустанка странке од жалбе у 15 предмета је 
поступак по жалби обустављен, док је 7 изјављених жалби одбачено као изјављене од стране 
неовлашћеног лица. На дан 31.12. 2011. године о 3 изјављене жалбе, у оквиру законом прописаног 
рока, још није донета одлука. 
 

3) Послови регистрације представништава страних правних лица 
 
На дан 31.12.2011. године у Регистру привредних субјеката регистровано је 1.328 представништава 
страних правних лица, што је за 53 мање у односу на стање на дан 31.12.2010. године (1.381). 
 

4) Послови регистрације огранака страних правних лица 
 
На дан 31.12.2011. године у Регистру привредних субјеката регистровано је 233 огранка страних 
правних лица, што је за 38 више у односу на стање на дан 31.12.2010. године (195). 
 

III РЕГИСТАР ЈАВНИХ ГЛАСИЛА 

 
Регистар јавних гласила започео је са радом 14. октобра 2009. године. У току 2011. године 
регистрована су 103 јавна гласила.  
 

 

Број и структура захтева за упис у Регистар у 2010. и 2011. години 
 



 

17

Годишњи извештај о раду Агенције за привредне регистре за 2011. годину 

     

IV РЕГИСТАР ТУРИЗМА 

 
Регистар туризма, као јединствена, електронска, централна, јавна база података о регистрованим 
и/или евидентираним субјектима који обављају послове из области туризма, почео је са радом 
01.01.2010. године, у складу са одредбом члана 137. Закона о туризму. У току 2011. године 
регистрована је 81 туристичка агенција. 
 

 

Број и структура захтева за упис у Регистар у 2010. и 2011. години 
 

V РЕГИСТАР СТЕЧАЈНИХ МАСА 

 
Регистар стечајних маса, као јединствена, централизована, електронска база података о стечајним 
масама стечајних дужника у односу на које је стечајни поступак покренут и спроведен по одредбама 
новог Закона о стечају, почео је са радом 23.01.2010. године. 
 
У току 2011. године поднето је 38 захтева за упис стечајне масе  у Регистар стечајних маса, од чега 
је 29  испунило услов за регистрацију. 
 

VI 
РЕГИСТАР ЗАЛОЖНОГ ПРАВА 

НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И ПРАВИМА  
 

Регистар заложног права на покретним стварима и правима се води у оквиру Агенције за привредне 
регистре од 15. августа 2005. године. Током 2011. године у Регистру је примљено укупно 37.174 
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захтева различите врсте.  Захтеви за регистрацију података чине 72,90% укупног броја захтева и 
током прошле године поднето их је 26.729, што је за 13% мање него 2010. године.  
 
У наредном графикону дат је приказ укупног броја поднетих захтева за регистрацију података, и то 
за 2008. 2009. 2010. и 2011. годину. 
 

 

Упоредни приказ броја захтева за регистрацију података 
 
Број примљених захтева 
 
Током 2011. године примљено је укупно 37.174 захтева различите врсте, и то: 
Захтева за упис залоге 21.063

Захтева за измену и допуну података о уписаном заложном праву 1.181

Захтева за упис забележбе 489  

Захтева за брисање забележбе 10

Захтев за брисање заложног права 3.986  

Извод из регистра 1.361

Издавање копија докумената 
Остало 

232 
8.852

Укупно захтева 37.174

 
У наредној табели приказан је начин решавања предмета са бројем донетих одлука по врстама. 
Решења 25.371



 

19

Годишњи извештај о раду Агенције за привредне регистре за 2011. годину 

     

Закључци о одбацивању 1.091

Решења о прекиду, спајању, изводи, копије, потврде, обавештења и сл. 10.712

Укупно 37.174

 
Према структури захтева, приказ донетих решења изгледа овако: 
Врста захтева Број донетих решења

Упис заложног права 20.021

Измена или допуна података о уписаном заложном праву 1.112  

Упис  забележбе 428

Брисање забележбе 4

Брисање заложног права 3.806  

Укупно 25.371

 
Од укупног броја поднетих захтева за регистрацију 18,68%  је било неуредно, што је изискивало 
израду закључака којима је подносиоцима захтева налагано уређење. У наредној табели дат је 
приказ броја донетих закључака према врсти захтева за регистрацију: 

 
Висина обезбеђених потраживања 
 
Заложним правима која су регистрована током 2011. године обезбеђена су потраживања у висини од 
8.243.792.246,59 евра.  
 
Структура предмета залоге 
 
У укупном броју регистрованих предмета залоге путничка возила учествују са 17,47%, друге врсте 
возила су заступљене у 24,23% случајева, машине и опрема у 24,03%, а права (права потраживања, 
удели, друга имовинска права) у 12,77% случајева. Преосталих 21,50 % отпада на покретне ствари 
које не спадају у напред наведене категорије. Све је већа заступљеност удела и права потраживања 
као предмета залоге, а највећи пад је забележен код путничких возила. 
 

Упис заложног права 3.859

Измена или допуна података 257

Упис забележбе 227

Брисање забележбе 6

Брисање заложног права 645

Укупно: 4.994
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Структура предмета залоге 
 

Структура заложних поверилаца 
 
У 73,70% случајева заложни повериоци су банке, док су остала правна лица, као повериоци 
заступљени у 18,02% регистрованих заложних права. Република Србија у структури регистрованих 
заложних поверилаца учествује са 7,57%. У питању су заложна права конституисана у пореском 
поступку, ради обезбеђења плаћања пореских обавеза физичких и правних лица. Физичка лица, 
укључујући и предузетнике, заступљена су у само 0.71%  случајева. 
 

 
 

Структура заложних поверилаца 
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Структура дужника 
 
Највећи број дужника је међу привредним друштвима, која чине 46,41% укупног броја 
регистрованих, док су домаћа физичка лица заступљена у 33,70 %. Предузетници чине 19,33 % 
регистрованих дужника, док преосталих 0, 56% чине остала правна лица. 
 

 

Структура дужника 
 
Број активних заложних права 
 
Са стањем на дан 30.1.2012. године активно је 95.156 заложних права, а укупан износ потраживања 
која су њима обезбеђена је 29.908.784.445,285 евра. 
 
Квалитет одлука 
 
Током 2011. године изјављенa је 271 жалбa. Процентуално изражено, број ожалбених одлука је 
1,02%. 
 
У наредном графикону приказан је начин на који је поступак по жалби окончан. 
 

Жалба је одбачена 34

Жалба је одбијена 79

Одлука је замењена од стране првостепеног органа 93

Жалба је уважена, а одлука поништена 51

Одлука по жалби још није донета 14

Укупно: 271
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Поништенa је 51, од укупно донетих одлука, што представља 0.19% свих одлука. 
 

 

Квалитет донетих одлука 
 
Ефикасност регистра 
 
Регистар је дневно ажуран. Одмах по пријему захтева приступа се уносу података. Подаци се 
истовремено објављују на Интернет страни Агенције за привредне регистре и јавно су доступни 
ради претраживања и пре него што је о захтеву донета одлука. Уколико су захтеви уредни, просечно 
време доношења одлуке је мање од 3 дана од момента пријема захтева у Агенцији за привредне 
регистре или некој од њених организационих јединица. 
 
Остварење плана 
 
У Програму рада за 2011. годину дата је процена да ће током 2011. године Регистар остварити 
приходе од 94 милиона динара, а остварен је приход у износу 77,4 милиона динара. На нешто нижи 
приход од очекиваног утицала је првенствено економска криза у земљи, а имајући у виду да се 
залогом на покретним стварима, у највећем броју случајева, обезбеђује испуњење обавеза из 
уговора о кредитима које банке одобравају физичким и правним лицима. 

 

VII РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА  

Регистар финансијског лизинга се води у оквиру Агенције за привредне регистре од јануара месеца 
2005. године. 
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Током 2011. године у Регистру је примљено укупно 24.290 захтева различите врсте, од чега је 
22.811 захтева за регистрацију података. Иако је забележен благ пораст броја регистрованих 
уговора, и то са 7.574, колико је регистровано током 2010. године,  на 7.942 уговора регистрованих 
током 2011. године, и даље је задржан негативан тренд када је у питању структура поднетих 
захтева. Наиме, међу захтевима за регистрацију и током 2011. године најзаступљенији су били 
захтеви за упис престанка уговора о финансијском лизингу, што је резултат како економске кризе, 
тако и неповољног пореског третмана који лизинг чини неконкурентним у односу на друге врсте 
кредитирања. 
 
У наредној табели дат је приказ структуре поднетих захтева за регистрацију података у последње 
четири године. 
 

 

Преглед структуре поднетих захтева за 2008, 2009.  2010. и 2011. годину 
 
Број поднетих захтева  
 
У Регистру финансијског лизинга, током 2011. године примљено је укупно: 
Захтева за упис уговора о финансијском лизингу 7.983

Захтева за измену и допуну података о регистрованим уговорима 1.512

Захтева за упис забележбе /

Захтева за брисање забележбе /

Захтева за упис престанка уговора 13.316

Захтев за брисање уговора о финансијском лизингу /

Изводи 141 
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Копије 
Остало 

7 
1.331

Укупно захтева 24.290

У наредној табели приказан је начин решавања предмета са бројем донетих одлука по врстама. 
Решења 22.660

Закључци о одбацивању 72  

Решења о прекиду, спајању, изводи, копије, потврде, обавештења и сл. 1.558

Укупно 24.290

 
Према структури захтева, приказ донетих решења изгледа овако: 
Врста захтева Број донетих 

решења
Упис уговора о финансијском лизингу 7.942

Измена или допуна података 1.498  

Упис или брисање забележбе /

Престанак уговора 13.220  

Брисање уговора /

Укупно 22.660

 
Од укупног броја поднетих захтева,  0,77%  је било неуредно, што је изискивало израду закључака 
којима је подносиоцима захтева налагано уређење. У наредној табели дат је приказ броја донетих 
закључака према врсти захтева за регистрацију: 
Упис уговора о финансијском лизингу 32

Измена или допуна података 17  

Упис или брисање забележбе /

Престанак уговора 127

Брисање  уговора /

Укупно: 176

 
Структура предмета лизинга 
 
Међу предметима финансијског лизинга најзаступљенија су путничка возила са 49,36%.  Друге 
врсте возила заступљене су у 36,66% случајева, док разне врсте машина и опрема чине преосталих 
13,98%. 
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Структура предмета лизинга 
 
Структура прималаца лизинга  
 
У укупном броју прималаца лизинга, правна лица учествују са 83,24%, предузетници са 7.93%, а 
физичка лица са 8,83%. 
 

 

Структура прималаца лизинга 
 



 

26

Годишњи извештај о раду Агенције за привредне регистре за 2011. годину 

     

Број активних уговора о финансијском лизингу 
 
На дан 30.1.2012. године било је активно укупно активно 46.814 уговора о финансијском лизингу 
који су уписани од почетка рада Регистра, а њихова вредност је нешто испод 2 милијарде евра. 
 
Квалитет одлука 
 
Током 2011. године изјављене су само 3 жалбе. 
 
У наредној табели приказан је начин на који је поступак по жалби окончан. 

 
Ефикасност регистра 
 
Регистар је дневно ажуран. Одмах по пријему захтева приступа се уносу података. Уколико су 
захтеви уредни, просечно време доношења одлуке је 3  дана од момента пријема захтева у Агенцији 
за привредне регистре или некој од њених организационих јединица. 

 
Остварење плана 
 
У Програму рада за 2011. годину дата је процена да ће током предметне године Регистар остварити 
приходе у висини од 44 милиона динара, а остварен је приход од укупно 40,3 милиона динара.  Иако 
је у прошлој години регистровано нешто више уговора него током 2010. године, може се 
констатовати да је стање на лизинг тржишту и даље далеко од задовољавајућег, с обзиром на 
чињеницу да је број регистрованих уговора и даље мали (испод 8 хиљада уговора). 

 
Проширење делатности Регистра финансијског лизинга 
 
У мају 2011.  године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о финансијском 
лизингу („Сл. гласник РС“, број 31/2011) којим је прописана могућност закључења уговора о 
финансијском лизингу непокретности и установљена надлежност Регистра финансијског лизинга за 
регистрацију нове врсте уговора. 
 
До ступања на снагу овог закона извршене су све неопходне припреме за отпочињање са 
регистрацијом ових уговора. Постојећи софтвер је дорађен како би се омогућио упис података о 
непокретностима, њихово објављивање на интернет страни Агенције, те претраживање истих свим 
заинтересованим лицима. 
 

Жалба је одбијена 1

Жалба је уважена, а одлука поништена 1

Одлука по жалби још није донета 1

Укупно: 3
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Током 2011. године није било захтева за регистрацију ове нове врсте уговора. Лоша економска 
ситуација и неповољан порески третман овог начина финансирања разлог су што лизинг куће још 
увек нису изашле на тржиште са понудама за закључење уговора о финансијском лизингу 
непокретности. 
 
Стандардизовано извештавање Асоцијације лизинг компанија Србије 
 
Са Асоцијацијом лизинг компанија Србије (у даљем текст: АЛЦС) у октобру месецу 2011. године 
закључен је Протокол којим је постигнут договор о периодичном извештавању овог удружења. 
Како је сет података о уговорима о финансијском лизингу који се обавезно региструју у складу са 
Законом о финансијском лизингу сведен само на основне податке о уговору, те се на основу њих 
није могао генерисати извештај који би задовољио потребе АЛЦС, договорено је да се база 
употпуни одређеним финансијским подацима о уговорима и о предметима лизинга. 
 
У циљу реализације договореног, отпочело се са уносом потребних података приликом регистрације 
нових уговора, а ретроактивно је, за све уговоре који су регистровани током 2011. године, база 
података Регистра финансијског лизинга допуњена следећим подацима: 

− Финансијским подацима о регистрованим уговорима (набавна вредност предмета са ПДВ-
ом, набавна вредност предмета без ПДВ-а, финансирана вредност); 

− Додатним подацима о предмету лизинга (податак о томе да ли је предмет лизинга нов или 
полован). 

 
Постигнут је договор да се АЛЦС периодично достављају четири врсте стандардизованих 
извештаја, и то: 

− Синтетички приказ укупног промета по уговорима; 
− Аналитички приказ података по врсти опреме која је предмет уговора о лизингу; 
− Аналитички приказ података по делатности примаоца лизинга; 
− Аналитички приказ података по роковима на које су уговори закључени.  

 
У складу са Протоколом, у међувремену је сачињен и нацрт уговора којим ће се извршити 
прецизирање садржине и структуре података, те утврдити начин на који ће се вршити логичка 
контрола података који улазе у извештај. Чека се на коначно изјашњење АЛЦС поводом 
достављеног текста и очекује се скоро потписивање уговора. 

 
Проширењем сета података који се уносе у базу Регистра финансијског лизинга, њен квалитет је 
подигнут на много виши ниво од досадашњег и створени су услови за генерисање садржајнијих и 
комплекснијих извештаја, него што је то било могуће до сада. 
 

VIII РЕГИСТАР СУДСКИХ ЗАБРАНА  

 
Законом о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, број  31/2011) установљен је Регистар 
судских забрана, који је почео рад са странкама 19. септембра 2011. године. У Регистру се уписују 
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привремене мере које доносе судови Републике Србије, а којима се забрањује отуђење и оптерећење 
покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретностима. 
 
До отпочињања Регистра са радом извршене су све неопходне припреме, укључујући израду 
софтвера са свим неопходним функционалностима. Регистровани подаци су одмах доступни преко 
интернет стране Агенције, омогућено је њихово претраживање, а на сајту се налазе сва упутства 
неопходна корисницима, као и обрасци свих врста захтева који се подносе Регистру.  
 
Број примљених захтева 
 
Од почетка рада Регистра, до краја 2011. године поднето је укупно 149 захтева, од чега 83 захтева за 
регистрацију података и 66 других врста захтева. 
 
Захтеви за упис привремене мере 83

Извод из Регистра 16

Издавање копија докумената 4  

Остало 46

Укупно захтева 149

 
У наредној табели приказан је начин на који су предмети решени. 
 
Податак је регистрован 54

Закључак о одбацивању 29

Друго ( изводи, копије, потврде,  обавештења и сл.) 66

Укупно 149

 
Структура предмета забране 
 
Закључно са 31.12.2011. године регистрована је забрана  располагања на 342 непокретности и 45 
покретних ствари. У наредном графикону приказана је структура предмета забране. 
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Структура предмета забране 
 
Структура извршних дужника 
 
Забрана је у 44,83% случајева изречена привредним друштвима, док су домаћа физичка лица као 
извршни дужници заступљени у 51,72%.  Преосталих 3,45% не улази ни у једну од напред 
наведених категорија. 
 

 

Структура извршних дужника 
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Врста поступака у којима је привремена мера донета 
 
У 82,22% случајева привремена мера је изречена у парничном поступку, у 15,56% у поступку 
извршења, а само 2,22 % привремених мера изречено је у кривичном поступку. 
 

 

Структура поступака у којима је привремена мера донета 
 
 
Квалитет одлука 
 
На одлуке које су донете током 2011. године изјављене су две жалбе. Једна жалба је одбачена, а о 
једној у време израде извештаја још увек није била донета одлука. 
 
Ефикасност регистра 
 
Регистар је дневно ажуран. Одмах по пријему захтева приступа се уносу података који се 
истовремено објављују на интернет страни Агенције и одмах су јавно доступни ради претраживања 
свим заинтересованим лицима. О захтеву се решава у законском року од 5 дана. 
 
Остварење плана 
 
С обзиром да до отпочињања са радом Регистра судских забрана у земљи није постојала званична 
евиденција привремених мера забране располагања имовином, у Програму рада за 2011. годину дата 
је само груба процена да ће током предметне године Регистар остварити приходе у висини од 5 
милиона динара, а остварен је приход од укупно 0,3 милиона динара.  
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IX 
РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА И 

РЕГИСТАР СТРАНИХ УДРУЖЕЊА 
 

Подаци о броју регистрованих удружења и представништава страних удружења 
у периоду од 01.01.2011. године до 31.12.2011. године. 

 
1) Регистар удружења 
 

У периоду од 01.01.2011. године до 31.12.2011. године, Регистру удружења поднето је укупно 
13.680  захтева везаних за регистрацију података и то: 
 
Пријава за упис усклађивања удружења/савеза у Регистар 8.410

Пријава за упис оснивања удружења/савеза у Регистар 2.980

Захтева за упис брисања удружења/савеза из Регистра 150  

Захтева за упис промене података удружења/савеза у Регистар 1.090

Захтев за издавање извода 1.050  

Укупно захтева: 13.680

 

 

Приказ упоредних података за 2010. и 2011. годину 
 
У односу на прошлу годину значајан је пораст пријава усклађивања што је и очекивано с обзиром 
на чињеницу да се овај процес завршио 22.04.2011. године. 
 
Такође је уочен пад броја поднетих пријава за брисање удружења из регистра, што је такође 
последица чињенице да су у прошлој години удружења вршила усклађивање са новим законом само 
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да би искористила прилику да се на поједностављен начин (скраћени поступак ликвидације који је 
прописан новим законом), бришу из Регистра. Број брисаних удружења исказаних у табелама се 
односи на број брисаних по захтеву удружења. Број обрисаних удружења услед окончања стечајног 
поступка у 2011. години износи 292 удружења. У 2011. години, после окончања рока за упис 
усклађивања, из Регистра је обрисано око 16 200 удружења која нису поднела пријаву за упис 
усклађивања. 
 
Повећање осталих захтева је нормално с обзиром на повећање броја уписаних удружења у регистар. 
 
У периоду од 01.01.2011. године до 31.12.2011. године, Регистру удружења усвојено је  укупно 
13.300 захтева, и то: 
  
Усклађивања удружења/савеза у Регистар 8.210

Оснивања удружења/савеза у Регистар 2.900

Брисања удружења/савеза из Регистра 140  

Уписа промене података удружења/савеза у Регистар 1.000

Издавање извода 1.050  

Укупно захтева: 
 

13.300

 
2) Регистар представништава страних удружења 

 
У периоду од 01.01.2011. године до 31.12.2011. године, Регистру страних удружења поднето је 
укупно 36  захтева везаних за регистрацију података и то: 
 
Пријава за упис представништва у Регистар 8

Захтева за упис брисања удружења/савеза из Регистра 4  

Захтева за упис промене података удружења/савеза у Регистар 16

Захтев за издавање извода 8  

Укупно захтева: 36
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Приказ упоредних података за 2010. и 2011. годину 
 
На основу датог упоредног графичког приказа броја поднетих пријава у 2010. и 2011. године, може 
се утврдити да је у овој години поднет значајно мањи број пријава у овом регистру што је 
последица економске кризе на глобалном нивоу. 
 
У периоду од 01.01.2011. године до 31.12.2011. године, Регистру страних удружења усвојено је 
укупно 36  захтева и то: 
 
Упис представништва у Регистар 6

Упис брисања удружења/савеза из Регистра 4  

Упис промене података удружења/савеза у Регистар 18

Захтев за издавање извода 8  

Укупно захтева: 36

 
Квалитет одлука 
 
У  2011. години поднето je укупно 211  жалби, и то 75 жалби на одлукe Регистратора у Регистру 
удружења и Регистру страних удружења, а 131 жалба на решење о брисању из Регистра услед 
пропуштања рока за усклађивање. Надлежно министарство је донело 85 решења по жалбама и то је 
30  жалби усвојило, поништило Решење Агенције и предмет вратио на поновно решавање а 55 
жалби је одбијено. 
 
Ефикасност регистара 
 
Регистар удружења и страних удружења је дневно ажуран. Иако је законски рок за решавање по 
пријави 30 дана, регистрација се врши, у просеку за 5 до 7 дана од дана поднете уредне 
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регистрационе пријаве. Поред регистрованих података на интернет страни се објављују и текстови 
обавештења, као и кретање предмета од тренутка пријема до тренутка доношења одлуке 
Регистратора. 
 
Остварење плана 
 
Ова, 2011. година, је протекла у формирању база података о удружењима која су активна и послују 
на територији Републике Србије. Због чињенице да преузета архива од стране Министарства за 
људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу није била ажурна нити је могла да 
се користи у сврху превођења удружења, направљена је база података свих удружења чији су списи 
предмета преузели кроз архиву. Успешно је окончана и кампања уписа усклађивања удружења у 
Регистар, и кампања брисања неусклађених удружења и друштвених организација из Регистра. Број 
поднетих пријава Регистру у овој  години је премашио план са око 5%,  а самим тим су остварени 
приходи у том проценту већи од планираних. 
 

X 
РЕГИСТАР ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА И 

РЕГИСТАР ПРЕДСТАВНИШТАВА СТРАНИХ ЗАДУЖБИНА И 
ФОНДАЦИЈА 

 
Регистар задужбина и фондација 
 
У периоду од 01.03.2011. године до 31.12.2011. године, Регистру задужбина и фондација поднето је 
укупно 145  захтева везаних за регистрацију података и то: 
 
Пријава за упис усклађивања удружења/савеза у Регистар 100

Пријава за упис оснивања удружења/савеза у Регистар 25

Захтева за упис брисања удружења/савеза из Регистра /

Захтева за упис промене података удружења/савеза у Регистар 15

Захтев за издавање уверења 5

Укупно захтева: 145

 
Према подацима Министарства културе очекује се да ће се до краја кампање усклађивања у 
Регистар уписати око 1.000 задужбина и фондација које послују на територији Републике Србије.  
 
Регистар представништава страних задужбина и фондација 
 
У периоду од 01.03.2011. године до 31.12.2011. године, Регистру представништава страних 
задужбина и фондација поднето је укупно 4  захтева везаних за регистрацију података и то: 
 
Пријава за упис усклађивања удружења/савеза у Регистар 4

Пријава за упис оснивања удружења/савеза у Регистар /

Захтева за упис брисања удружења/савеза из Регистра /
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Захтева за упис промене података удружења/савеза у Регистар /

Захтев за издавање уверења /

Укупно захтева: 4

 
Квалитет одлука 
 
У  2011. години, према нашим сазнањима  није покренут управни спор против одлука Регистратора.  
 
Ефикасност регистара 
 
Регистар задужбина и фондација и Регистар представништава страних задужбина и фондација су 
дневно ажурни. Иако је законски рок за решавање по пријави 30 дана, регистрација се врши, у 
просеку за 5 до 7 дана од дана поднете уредне регистрационе пријаве. Поступак уписа оснивања 
задужбина и фондација и представништава страних задужбине и фондација је од самог почетка рада 
регистра интегрисан у једношалтерски систем са Пореском управом. Поред регистрованих података 
на интернет страни се објављују и текстови обавештења, као и кретање предмета од тренутка 
пријема до тренутка доношења одлуке Регистратора. 
 
Остварење плана 
 
Регистар задужбина и фондација је почео са радом 01.03.2011. године. Пословни процеси су 
доведени до планираних 65% односно омогућавају несметан рад на пријему и обради предмета. 
Остали послови који произилазе из рада регистра као што су издавање потврда и уверења се 
несметано обављају и то у прописаним роковима. 
 

XI РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА ДРУШТАВА И 
САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 
У периоду од 23.09.2011. године до 31.12.2011. године, у овом Регистру поднето је  укупно 366 
захтева, и то: 
 
 усклађивања удружења/савеза у Регистар 250

 оснивања удружења/савеза у Регистар 80

 брисања удружења/савеза из Регистра 6

 уписа промене података удружења/савеза у Регистар 20

 издавање уверења 10

Укупно захтева: 366

 
Према подацима Министарства омладине и спорта до краја кампање превођења, односно до 
12.04.2012. године, очекује се да ће око 12.500 удружења поднети пријаву за упис превођења у 
Регистар. 
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Квалитет одлука 
 
У  2011. години, према нашим сазнањима, покренут је један управни спор против одлуке 
Регистратора, и уложена је једна жалба на закључак којим се налаже допуна документације.  
 
Ефикасност регистра 
 
Регистар удружења друштава и савеза у области спорта је дневно ажуран. Законски рок за решавање 
по пријави је 5 дана за доношење закључка, односно 15 дана за доношење решења, и регистрација 
се спроводи у законом прописаним роковима. Поступак уписа оснивања спортског удружења је од 
самог почетка рада регистра интегрисан у једношалтерски систем са Пореском управом. Поред 
регистрованих података на интернет страни се објављују и текстови обавештења, као и кретање 
предмета од тренутка пријема до тренутка доношења одлуке Регистратора. 
 
Остварење плана 
 
Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта је почео са радом 23.09.2011. године. 
Пословни процеси су доведени до планираних 65% односно омогућавају несметан рад на пријему и 
обради предмета. Остали послови који произилазе из рада регистра као што су издавање потврда и 
уверења се несметано обављају и то у прописаним роковима. Представници Агенције су 
учествовали у презентацији новог Закона о спорту и презентацији Регистра у 10 градова у Србији.  
  
Нове надлежности 
 
Регистар установа 
 
У 2011. години су почели разговори са Министарством правде поводом преузимања Регистра јавних 
установа. С обзиром на чињеницу да се одржао само један састанак у овој години, очекујем да ће се 
током 2012. године завршити преговори и почети припрема за преузимање овог регистра и то у 
2013. години. 
 

XII 
РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О 

БОНИТЕТУ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА 
 
На основу одредаба Закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији (''Службени 
гласник РС'' бр. 111/2009) од 1. јануара 2010. године послови финансијских извештаја и бонитета 
обављају се у Агенцији за привредне регистре, у оквиру посебног Регистра финансијских извештаја 
и бонитета. После припрема за обављање тих послова у новом окружењу и њихове интеграције у 
систем рада Агенције у претходној години, активности Регистра финансијских извештаја и 
бонитета, током 2011. године, поред обављања текућих послова, великим делом су биле усмерене на 
нове иницијативе и даљи развој.  
 
У том смислу, напори су били, концентрисани на два велика и изузетно значајна пројекта који се 
односе на изградњу информационог система везано за послове финансијских извештаја и 
структурирање база података о бонитету у складу са новом класификацијом делатности, а све у 
циљу подизања квалитета и повећања ефикасности рада. Истовремено, у циљу размене искустава и 
даљег унапређења постојећих, као и увођења нових активности у оквиру Регистра финансијских 
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извештаја и бонитета обављена је службена посета Агенцији за јавноправне евиденције и сродне 
услуге (АЈПЕС) у Републици Словенији. 
 
Полазећи од наведеног, у посматраном периоду рад Регистра финансијских извештаја и бонитета 
одвијао се у оквиру следећих основних група послова: 

− Израда информационог система за потребе Регистра финансијских извештаја и бонитета 
(РЕФИБИС) 

− Структурирање база података о бонитету и усклађивање са новом класификацијом 
делатности 

− Службена посета Агенцији за јавноправне евиденције и сродне услуге (АЈПЕС) 
− Регистрација и обрада финансијских извештаја 
− Израда и објављивање макроекономских саопштења 
− Утврђивање скоринга, података и показатеља о бонитету на основу финансијских извештаја 

за 2010. годину 
− Пружање услуга из Регистра финансијских извештаја и бонитета 
− Рад на новим иницијативама и активностима 
− Остали послови. 

 
1. Израда информационог система за потребе Регистра финансијских извештаја и 

бонитета 
 
У складу са стратешким одлукама и започетим активностима у претходној години, у сарадњи са 
спољним сарадницима и Сектором за информатику и развој, у 2011. години настављен је рад на 
изради информационог система за потребе Регистра финансијских извештаја и бонитета 
(РЕФИБИС), чија имплементација треба да омогући електронску евиденцију и обраду свих типова 
финансијских извештаја за велики број обвезника, у релативно кратком временском периоду.  
 
Овај изузетно сложени информациони систем уведен је са циљем да значајно допринесе повећању 
квалитета и убрза поступак обраде финансијских извештаја кроз хармонизацију процеса у Регистру 
финансијских извештаја и бонитета са процесима у Агенцији, као и хоризонталну специјализацију и 
интеграцију у организацији послова у Агенцији.  
 
Током 2011. године обављене су активности којима су омогућене следеће функционалности: 
− пријем документације – почела је имплементација дорађене апликације за пријем и 

евидентирање документације у Агенцији (ИРИС), чиме је обезбеђено евидентирање 
финансијских извештаја, захтева за пружање услуга, као и свих других докумената приспелих у 
Регистар финансијских извештаја и бонитета сагласно правилима која се примењују у другим 
регистрима и тиме је заокружен процес интеграције Регистра финансијских извештаја и 
бонитета у систем рада Агенције  

− обезбеђен је нови начин пријема финансијских извештаја израђених применом апликације 
Агенције, према коме обвезници финансијски извештај у електронској форми достављају преко 
интернета, коришћењем нове wеб апликације за систем прихватања и валидације xml фајлова, 
док папирни примерак истог извештаја шаљу поштом, чиме је напуштена пракса достављања 
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истих на цд формату или другим сличним медијима што је значајно компликовало и 
успоравало процес обраде  

− претраживање Регистра финансијских извештаја и бонитета – извршено је прилагођавање и 
интеграција постојећих јавних упита и претраживача Регистра финансијских извештаја и 
бонитета са интернет страницом Агенције  

− обрада редовних годишњих односно консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину - 
израђена је нова апликација за контролу и обраду редовних годишњих односно консолидованих 
финансијских извештаја за 2010. годину (ФИБОН), која представља информациону спону свих 
активности везано за пријем, формалну контролу, затим рачунску и логичку контролу (која се 
обавља преко унапређене РиАпп апликације), као и експедицију поштe  

− обрада и објављивање документације о усвајању редовних годишњих односно консолидованих 
финансијских извештаја достављених у складу са чл. 31. Закона о рачуноводству и ревизији – 
израђена је нова апликација која обезбеђује обраду и објављивање документације о усвајању 
финансијских извештаја 

− обрада ванредних финансијских извештаја за 2010. и 2011. годину – израђена је нова 
апликација  која подржава обраду ванредних финансијских извештаја 

− експедиција поште – дефинисано је ново решење за евиденцију и управљање пословима 
експедиције у поступку регистрације и обраде финансијских извештаја, које је језгро будућег 
јединственог система експедиције у Агенцији. 

 
Имајући у виду сложеност система и честе измене током примене информационог система, 
почетком 2012. године предвиђено је коначно тестирање комплетног система, како би се евентуални 
недостаци отклонили до почетка пријема и обраде финансијских извештаја за 2011. годину. 
 

2. Структурирање база података о бонитету и усклађивање са новом класификацијом 
делатности 

 
Почетком 2011. године у Регистру финансијских извештаја и бонитета, у сарадњи са спољним 
сарадником и Сектором за информатику и развој, започете су активности на пројекту 
''Структурирање база података о бонитету и усклађивање са новом класификацијом делатности''. 
Овај пројекат је инициран, пре свега, ступањем на снагу Уредбе о класификацији делатности 
(''Службени гласник РС'' бр. 54/2010) донете у складу са Законом о класификацији делатности 
(''Службени гласник РС'' бр. 104/2009) услед чега је извршена промена шифре и описа делатности 
правних лица и предузетника у Републици Србији и усклађивање са класификацијом делатности 
која се примењује у Европској Унији.  
 
Имајући у виду да је за потребе анализа пословања правних лица и предузетника и сагледавања 
општих привредних кретања у земљи, као и пружања услуга бонитета неопходно обезбедити 
податке који су упоредиви у временским серијама, наметнута је потреба за утврђивањем података и 
показатеља о бонитету, односно мишљења о бонитету привредних друштава тј. скоринга у складу 
са новом класификацијом делатности. Истовремено, с обзиром да је у претходном периоду значајно 
повећан број услуга бонитета које се пружају, а које нису постојале у иницијалном пројекту 
бонитета, иницирано је и обављање активности везано за структурирање комплетних база података.  
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У складу са тим, пројектом је обухваћено утврђивање ''нових'' ажурираних збирних података и 
показатеља за оцену бонитета за период од 2001. до 2010. године, по групама правних лица, и то за 
привредна друштва, банке, друштва за осигурање, брокерско дилерска друштва, даваоце 
финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским и инвестиционим 
фондовима, затворене и приватне инвестиционе фондове, установе и предузетнике, као и за 
економске целине. Затим, на основу ''нових'' ажурираних података и показатеља за оцену бонитета 
привредних друштава и утврђивање мишљења о бонитету тј. скоринга за период од 2005. до 2009. 
године и за период од 2006. до 2010. године. И даље, по окончању обраде редовних годишњих 
финансијских извештаја за 2010. годину стварање предуслова за пружање услуга у којима ће ти 
''нови'' подаци и показатељи, као и ''нови'' скоринг бити стављени на располагање свим 
заинтересованим корисницима. 
 
Посебан значај у овом пројекту има формирање Data Warehousing базе, која поред тога што треба да 
омогући једноставнију и бржу манипулацију подацима, треба да допринесе и значајном унапређењу 
аналитичких и извештајних капацитета Регистра финансијских извештаја и бонитета. 
 
У оквиру овог пројекта, обављене су следеће активности: 
− у складу са дефинисаним нивоима обраде (укупно, 21 сектор, 88 области) утврђено је око 4.000 

збирних финансијских извештаја са преко 1.600.000 збирних података и извршена је 
њихова контрола 

− утврђено је око 74.000 збирних показатеља за оцену бонитета правних лица и предузетника и 
извршена је њихова контрола 

− на основу збирних података и показатеља за оцену бонитета привредних друштава обављене су 
активности на утврђивању мишљења о бонитету тј. скоринга за период од 2005. до 2009. године 
и скоринга за период од 2006. до 2010. године, и у том смислу је обављена статистичка 
анализа преко 660 серија збирних показатеља за оцену бонитета формираних у складу са 
дефинисаним нивоима обраде  (укупно, 21 сектор, 88 области), а потом, применом логичких 
метода и анализа око 220.000 релевантних података (просечних, позиционих и референтних 
вредности) 

− утврђен је скоринг за 21 сектор, 88 области и 90.244 привредна друштва на основу података 
за период од 2006. до 2010. године, као и њихов скоринг на основу података за период од 2005. 
до 2009. године, а затим је извршена контрола тог скоринга и back up анализа применом 
транзиционих матрица, којима је потврђена поузданост примењене методологије 

− утврђени и исконтролисани подаци и показатељи су укључени у базу података о бонитету 
односно Регистар финансијских извештаја и бонитета, а потом је извршено тестирање свих 
стандардизованих услуга, на српском и енглеском језику, које се пружају из Регистра. 
 
3.  Службена посета Агенцији за јавноправне евиденције и сродне услуге (АЈПЕС) 

 
Током септембра 2011. године обављена је службена посета Агенцији за јавноправне евиденције и 
сродне услуге (АЈПЕС) у Републици Словенији и том приликом размењена су искуства везано за 
активности које се обављају у Регистру финансијских извештаја и бонитета, као и активности чији 
је развој предвиђен у наредном периоду, и то: 
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− у делу пријема, обраде и обелодањивања финансијских извештаја размењена су искуства 
везано за нормативна, методолошко-технолошка и информатичка решења. У том смислу, 
размотрен је пријем финансијских извештаја уз примену електронског потписа, као и начин на 
који је решен пријем финансијских извештаја применом посебне апликације АЈПЕС-a за оне 
обвезнике који немају сертификат за електронски потпис. Такође, посебна пажња је посвећена 
решењима која та институција примењује везано за обелодањивање финансијских извештаја, 
као и на услове и начин на који врши збирну обраду података из финансијских извештаја 

− у делу пружања услуга државним органима и институцијама и комерцијалним корисницима 
сагледани су услови и начин пружања услуга односно давања података државним органима и 
институцијама без плаћања накнаде, као и различити сервиси које АЈПЕС обезбеђује у 
поступку давања података и услуга комерцијалним корисницима, а посебно преко wеб сервиса 
FI-PO  

− у делу обављања послова рејтинга  у оквиру AЈПЕС-a сагледана су питања везано за развој 
самог модела и карактеристике тог модела (дефинисање default-а, узорка, избор финансијских и 
математичко-статистичких метода и анализа), као и питања везано за ангажовање екстерних 
сарадника на тим пословима и обезбеђивање правних, организационих и других претпоставки 
за примену тог модела, а првенствено са аспекта подношења захтева централној банци за 
добијање статуса екстерне кредитне рејтинг агенције (ECAI) у складу са правилима Базела II. 

 
4. Регистрација и обрада финансијских извештаја 

 
а)  Припреме за пријем финансијских извештаја 

 
У склопу припрема за пријем и обраду редовних годишњих односно консолидованих финансијских 
извештаја за 2010. годину и ванредних финансијских извештаја обављено је следеће: 
− извршена су нужна прилагођавања методолошко-технолошких и припрема нових апликативних 

решења за обављање послова контроле, регистрације, обраде и објављивања финансијских 
извештаја 

− припремљени су материјали и извршена је обука, тестирање и избор радника ангажованих на 
пословима контроле и регистрације редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. 
годину 

− у сарадњи са надлежним организационим јединицама Агенције опремљен је простор за 
обављање послова контроле и регистрације редовних годишњих односно консолидованих и 
ванредних финансијских извештаја за 2010. годину 

− учешће у преговорима и закључивање Уговора о пружању услуга штампања, израде коверата и 
ковертирања поштанских пошиљки са ЈП ПТТ саобраћаја ''Србија'' који се односи на 
отпремање обавештења о недостацима и потврда о регистрацији редовних годишњих 
финансијских извештаја за 2010. годину путем ''хибридне поште''. 

 
б) Пријем и обрада финансијских извештаја 

 
Закључно са 31. децембром 2011. године извршен је пријем 154.134 редовна годишња 
финансијска  извештаја за 2010. годину, од чега је око 80% извештаја достављено у 
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електронској форми, применом апликације Агенције, што је за 14% више у односу на претходну 
годину.  
 
Обрада редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. годину почела је 19. марта 2011. 
године са 27 запослених радника Регистра финансијских извештаја и бонитета уз постепено 
увођење привремено ангажованих радника (од 31. марта  2011. године у две смене ангажован је  
максималан број од 315 радника). Након завршетка прелиминарне обраде редовних годишњих 
финансијских извештаја,  почетком  маја  2011. године, постепено је смањиван број ангажованих 
радника тако да је 30. јуна  било свега 11 привремено ангажованих радника. Од друге половине јула 
послове обраде финансијских извештаја обављали су само запослени радници Регистра.  
 
До 31. децембра 2011. године поступак обраде окончан је за сва 154.134 примљена редовна 
годишња финансијска извештаја за 2010. годину. Од тог броја, као формално, рачунски и 
логички исправни, регистровано је 148.369 финансијских извештаја, док је преосталих 5.765 
извештаја остало нерегистровано, у складу са прописима, односно тим обвезницима је достављено 
посебно обавештење да ће њихов финансијски извештај коначно остати у статусу нерегистрованог, 
пошто нису на захтев Регистра финансијских извештаја и бонитета, отклонили недостатке у тим 
извештајима - у субјективном року (5 дана од уручења обавештења), али ни у објективном року (30 
дана од објављивања обавештења на интернет страни). 
 
Структура обвезника на подношење редовних годишњих финансијских извештаја и регистрованих 
финансијских извештаја за 2010. годину дата је у прегледу који следи. 
 

Преглед обвезника на подношење редовних годишњих финансијских извештаја 
и регистрованих финансијских извештаја за 2010. годину  

 
 

  Врста обвезника Број обвезника   
Број 

регистрованих 
ФИ 

1 Привредна друштва и задруге 111.127   96.709  
2 Банке 83   74  
3 Друштва за осигурање 36   36  
4 Берза и брокерско дилерска друштва 63   58  
5 Даваоци финансијског лизинга 17   17  

6 Друштва за управљање добровољним пензијским 
фондовима 7   7  

7 Друштва за управљање инвестиционим фондовима 11   9  
8 Затворени инвестициони фондови 5   5  
9 Предузетници 21.808   21.374  
10 Друга правна лица 37.163   27.256  
11 Синдикати 11.792   8.589  

У к у п н о: 182.112   154.134  
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Поред тога, у посматраном периоду извршен је пријем преко 6.000 ванредних финансијских 
извештаја за 2010 и 2011. годину. До 31. децембра 2011. године поступак обраде започет је код 
5.072 ванредна финансијска  извештаја од чега је завршен  поступак обраде и регистровано је 3.735, 
док је за 1.337 ванредних финансијских извештаја обвезницима достављено обавештење о 
недостацима  у тим извештајима, која су истовремено објављена и на интернет страни Агенције. Са 
стањем на дан 31.12.2011 поступак обраде није започет за око 900 ванредних финансијских 
извештаја, а обрада ће се наставити у 2012. години. 
 
Такође је примљено 855 консолидованих финансијских извештаја са подацима за економску 
целину коју чини матично и сва зависна правна лица у земљи и иностранству, од чега се 25 
извештаја односи на ниже консолидоване групе. Регистровано је 850 извештаја, док је 5 
консолидованих финансијских извештаја остало нерегистровано, односно тим обвезницима је 
достављено посебно обавештење да ће њихов финансијски извештај коначно остати у статусу 
нерегистрованог, пошто нису на захтев Регистра финансијских извештаја и бонитета, отклонили 
недостатке у тим извештајима, у складу са прописима.  
 
До краја децембра 2011. године примљено је и обрађено 4.327 предмета који се односе на 
документацију о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја. Регистрован  је 4.241 
предмет, а 86 је остало у статусу нерегистрованих пошто обвезници нису на захтев Регистра 
финансијских извештаја и бонитета, отклонили недостатке у тим извештајима, у складу са 
прописима.  
Примљена су и обрађена 772 предмета о усвајању консолидованих финансијских извештаја, од чега 
су  регистрована 763 предмета, а 9 је остало у статусу нерегистрованих пошто обвезници нису на 
захтев Регистра финансијских извештаја и бонитета, отклонили недостатке у тим извештајима, у 
складу са прописима.  
 

в) Подношење пријава за привредни преступ 
 
У 2011. години настављен је поступак подношења пријава за привредни преступ, против правних 
лица – обвезника који нису доставили редовне годишње финансијске извештаје за 2009. годину 
тако да је поднето још 98 пријава чиме су окончани послови подношења пријава везаних за 
редовне годишње финансијске извештаје за 2009. годину. Исто тако, окончан је и поступак 
подношења пријава за привредни преступ против обвезника који нису доставили документацију о 
усвајању финансијског извештаја за 2009. годину у складу са законом и поднето је укупно 454 
пријаве. 
 
Затим, су извршене припреме за подношење пријава за привредни преступ против обвезника који, у 
складу са законом, нису доставили финансијске извештаје за 2010. годину односно документацију о 
усвајању тих извештаја. У том смислу је одржан стручно-консултативни састанак са 
представницима надлежних правосудних органа (Привредни апелациони суд и Привредни суд у 
Београду, Апелационо јавно тужилаштво и Прво основно јавно тужилаштво у Београду), на којем је 
Регистар финансијских извештаја и бонитета упознат са правним ставовима и актуелном казненом 
политиком тих органа, односно на којем су дефинисани модалитети сарадње у поступку подношења 
истих пријава. У склопу поменутих активности, према досадашњој пракси, а на основу података о 



 

43

Годишњи извештај о раду Агенције за привредне регистре за 2011. годину 

     

годишњем кумулативном промету прибављеним од стране надлежног тужиоца, коначно су 
опредељени обвезници против којих ће се пријаве поднети. 
 
У том смислу, у трећем и четвртом кварталу 2011. године започети су и окончани послови 
подношења пријава, везаних за достављање финансијских извештаја за 2010. годину. Поднете 
су укупно 1592 пријаве за привредни преступ, од тога 1.430 пријава је поднето против обвезника 
који уопште нису доставили редовне годишње финансијске извештаје, 98 пријава је поднето због 
достављања тих извештаја по истеку законом прописаног рока, а 64 пријаве за остале 
инкриминисане радње (обвезник није доставио комплетан сет образаца, обвезник се није разврстао 
у складу са законом, и сл). Поступак подношења пријава за привредни преступ наставиће се и у 
првом кварталу 2012. године, када ће се поднети пријаве због недостављања документације о 
усвајању финансијског извештаја за 2010. годину (очекивани број ових пријава је око 300). Дакле, 
укупно ће бити поднето преко 1.900 пријава које се односе на финансијске извештаје за 2010. 
годину, односно документацију о усвајању тих извештаја. 

 
5. Израда и објављивање макроекономских саопштења 

 
Израђена су и објављена макроекономска саопштења о пословању привреде, финансијских и 
непрофитних институција, као и економских целина у Републици Србији у 2010. години. У 
саопштењима су дати званични збирни подаци на основу којих се могу сагледавати успешност 
пословања и финансијски положај правних лица и предузетника, односно економских целина, као и 
укупна привредна кретања у земљи.  
 
Саопштења су израђена на основу збирно обрађених података из редовних годишњих и 
консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину и усвојених годишњих и консолидованих 
финансијских извештаја за 2009. годину, који су достављени Агенцији, у складу са Законом о 
рачуноводству и ревизији. У саопштењима је дат упоредни преглед броја правних лица и 
предузетника, односно економских целина и броја запослених, уз детаљан преглед финансијских 
позиција које приказују резултате пословања и структуру средстава односно извора њиховог 
финансирања.  
 
У том смислу, израђена су и објављена следећа саопштења:   
− Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2010. години којим су обухваћена 

привредна друштва и предузетници, при чему је поред приказа њихових перформанси на 
укупном нивоу, посебна пажња посвећена концентрацији тих перформанси на секторском и 
територијалном нивоу, као и концентрација по величини и правној форми привредних 
друштава односно у оквиру одређених сегмената тих друштава као што су новооснована, 
приватизована и привредна друштва у стечају и ликвидацији 

− Саопштење о пословању финансијских институција у Републици Србији у 2010. години којим 
су обухваћене финансијске институције које су пословале у сектору банака, сектору осигурања, 
сектору финансијског лизинга, затим брокерско дилерска друштва, друштва за управљање 
добровољним пензијским и инвестиционим фондовима, затворени и приватни инвестициони 
фондови, као и друге финансијске институције 
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− Саопштење о пословању непрофитних институција у Републици Србији у 2010. години којим 
су обухваћена друга правна лица, односно политичке и друштвене организације, удружења 
грађана, установе и остали облици организовања других правних лица, као и синдикалне 
организације 

− Саопштење о пословању економских целина у Републици Србији у 2010. години којим су 
обухваћене економске целине које су пословале у привреди, сектору банака, сектору 
осигурања, сектору финансијског лизинга, затим економске целине у области пословања са 
хартијама од вредности (брокерско дилерска друштва и затворени инвестициони фондови), као 
и у непрофитном сектору. 

 
6. Утврђивање скоринга, података и показатеља о бонитету на основу финансијских 

извештаја за 2010. годину 
 

По окончању прелиминарне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. годину, за 
потребе утврђивања скоринга и пружања услуга бонитета, као и за све друге анализе пословања 
правних лица и предузетника, за привредна друштва, финансијске институције, установе и 
предузетнике извршене су макроконтроле података из редовних годишњих финансијских извештаја 
за 2010. годину и збирних показатеља за оцену бонитета, који су потом укључени у Регистар 
финансијских извештаја и бонитета.  
У складу са Методологијом за утврђивање података и показатеља о бонитету правних лица и 
предузетника и давање података и мишљења о бонитету привредних друштава, утврђено је 
мишљење о бонитету привредних друштава које се даје у форми скоринга и то за 90.244 привредна 
друштва. Скоринг је утврђен, применом метода квантитативне финансијске анализе, на основу 
података за период од 2006. до 2010. године и градацијски, у пет основних и три специфична нивоа 
одражава способност измиривања обавеза тих друштава пружајући целовиту слику њиховог 
пословања. 
 
Скоринг, подаци и показатељи о бонитету утврђени на основу података из финансијских извештаја 
за 2010. годину укључени су у услуге из Регистра финансијских извештаја и бонитета, почев од 16. 
маја 2011. године. 

 
7. Пружање услуга из Регистра финансијских извештаја и бонитета 

 
Услуге из Регистра финансијских извештаја и бонитета пружане су с једне стране, државним 
органима и организацијама, као и специјализованим институцијама у циљу сервисирања њихових 
потреба, без накнаде, а с друге стране свим осталим заинтересованим корисницима - правним и 
физичким лицима, домаћим и страним, уз плаћање одговарајуће накнаде.  
 

а) Пружање услуга из Регистра уз плаћање накнаде 
 
У току 2011. године из Регистра финансијских извештаја и бонитета, комерцијалним корисницима 
је пружено укупно 16.660 услуга.  
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Број и структура пружених услуга из Регистра финансијских извештаја и бонитета дати су у 
прегледу који следи. 
 

Преглед пружених услуга из Регистра финансијских извештаја и бонитета  
у 2010. и 2011. године 

  Врста услуге 2010 2011  
I Изворни финансијски извештај 4.412 3.323  
1 Годишњи финансијски извештај 2.149 1.793  
2 Годишњи финансијски извештај са извештајем ревизора 34 65  
3 Kонсолидовани финансијски извештај 20 8  
4 Kонсолидовани финансијски извештај са извештајем ревизора 6 2  
5 Биланс стања 968 662  
6 Биланс успеха 1.037 678  
7 Извештај о токовима готовине 15 3  
8 Извештај о променама на капиталу 6    
9 Напомене уз финансијски извештај 62 31  
10 Статистички анекс 115 81  
II Подаци и извештаји о бонитету 11.517 10.940  
1 Сажети годишњи финансијски извештај 74 27  
2 Сажети Биланс стања   1  
3 Сажети Биланс стања 140 61  
4 Показатељи за оцену бонитета (сет) 1 1  
5 БОН 1 - Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета 516 419  
6 БОН 2 - Извештај о финансијском положају и успешности пословања 255 179  
7 БОН 3 - Сажети извештај о бонитету 254 133  
8 БОН ЈН - Извештај о бонитету за јавне набавке 9.604 9.625  

9 БОН КС - Извештај о бонитету за процену кредитне способности 
дужника 572 443  

10 БОН ФЛ - Извештај о бонитету примаоца финансијског лизинга 3    

11 БОН СТ/КР - Извештај о бонитету за регистрацију обављања спољне 
трговине контролисаном робом 81 44  

12 ФИ ДПЛ - Подаци о финансијском положају другог правног лица 17 7  
III Мишљење о бонитету у форми скоринга 1.724 1.639  
1 Скоринг (за 1 привредно друштво) 1.724 1.452  
2 Скоринг (за више од 100 привредних друштава)   187  

IV Специјални аранжмани 390 547  
1 Подаци из изворних финансијских извештаја* 380 529  
2 Збирни подаци из изворних  финансијских извештаја** 8 18  
3 Збирни показатељи*** 2    
V Oстале услуге 309 211  
1 Потврда 302 175  
2 Копија документа 7 36  

VI Укупно 18.352 16.660  
     

* Број података из изворних финансијских извештаја 14.948.971 15.600.585  
** Број збирних података из изворних финансијских извештаја 2.063 6.931  

***  Број збирних показатеља 6   
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У структури пружених услуга учешће података и извештаја о бонитету бележи раст са 62,8% на 
65,7%у односу на претходну годину, док је учешће изворних финансијских извештаја смањено са 
24,0% на 19,9%. При томе, као и у претходној години, и у 2011. години у оквиру пружених услуга из 
Регистра финансијских извештаја и бонитета највеће учешће имају Извештај о бонитету за јавне 
набавке – БОН ЈН (57,8%), затим изворни годишњи финансијски извештаји (10,8%) и скоринг 
(9,8%).  
 

 

Упоредни преглед пружених услуга по структури у 2010. и 2011. години 
 
 
Највећи број пружених услуга из Регистра финансијских извештаја и бонитета, посматрано по 
кварталима,  је у току II квартала 2011. године, с обзиром да је у том кварталу и почело пружање 
услуга  којима су обухваћени подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. 
годину. 
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Преглед пружених услуга из Регистра финансијских извештаја и бонитетa 
у 2011. години по кварталима 

 
У 2011. години, у оквиру услуга специјалних аранжмана које су пружене, претежно великим 
корисницима података, дато је 15.600.585 индивидуалних и 6.931 збирни податак из 
финансијских извештаја, који су утврђени у складу са методологијом односно критеријумима тих 
корисника. Број датих података у 2011. години већи је за 4,4% у односу на 2010. годину. 
 

Преглед података из Регистра финансијских извештаја и бонитета 
који су корисницима дати уз плаћање накнаде  у 2011. години 

 
Р. 
бр.  Назив корисника Број 

података 
Број 

 извештаја  

1 
COFACE SRBIJA doo Beograd 
(периодична повлачења података према стандардизованој 
методологији) 

298.475 235  

2 
PRISMA RISK SERVICES doo Beograd 
(периодична повлачења података према стандардизованој 
методологији) 

304.337 150  

3 IDC Adriatics Serbia doo Beograd 12.925 2  
4 ПСС Крагујевац 2.296 3  
5 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA ad Beograd 459.139 2  
6 MARFIN BANK ad Beograd 8.583 1  
7 физ. лице Данијела Ивков 234 2  
8 HYPO ALPE-ADRIA-BANK ad Beograd 1.674.247 9  
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Р. 
бр.  Назив корисника Број 

података 
Број 

 извештаја  

9 УНИВЕРЗАЛ БАНКА ад Београд 16.940 1  
10 RAIFFEISEN LEASING doo Beograd 5.844 4  
11 UNICREDIT BANK SRBIJA ad Beograd 716.970 5  
12 ERNST&YOUNG doo Beograd 21.424 10  

13 
Pan Security ProCreditdoo Novi Sad  
(периодична повлачења података према стандардизованој 
методологији) 

1.833 4  

14 Адвокатска канцеларија Томислав Шуњка 514 2  
15 физ. лице Hanry Barnard 1.973 2  
16 Адвокатска канцеларија Моравчевић Војновић&Партнер 201 1  
17 КПМГdoo Beograd 134 1  
18 физ. лице Тања Станишић 18 1  
19 Регионална привредна комора Лесковац 147 2  

20 
Rating doo Beograd 
(периодична повлачења података према стандардизованој 
методологији) 

2.091 2  

21 EUROBANK EFG ad Beograd 1.052.354 6  
22 NIP BIF PRESS doo Beograd 22.382 3  
23 HAHN&KOLB doo Beograd 2.723 4  
24 НИС ад Нови Сад 53.805 8  
25 Pегионална привредна комора Суботица 29 1  
26 KОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд 1.218.171 1  
27 PRO BIT doo Beograd 25.636 1  
28 RAIFFEISEN BANK ad Beograd 1.849.280 4  
29 Пољопривредни факултет 1.517 2  
30 Mineco-Computers doo Beograd 33.082 1  
31 РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ ад Нови Сад 47.434 1  
32 BANCA INTESA ad Beograd 4.944.938 1  
33 ДДОР ад Нови Сад 4.342 1  
35 FINDOMESTIC BANKA ad Beograd 7.992 1  
38 EFG LEASING doo Beograd 1.547 1  
39 HYPO ALPE-ADRIA-LEASING doo Beograd 460.297 1  
40 HYPO ALPE-ADRIA-RENT doo Beograd 183.109 1  
41 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ad Beograd 941.717 2  
42 VOLKSBANK ad Beograd 212.352 8  
43 Phoenix pharma doo Beograd 14.013 1  
44 Привредни саветник доо Београд 3.876 1  
45 MDM Revizija doo Beograd 3.627 1  
46 Euro Business Center Makedonija 2.000 1  
47 Табулир доо Београд 1.464 1  
48 PROCREDIT BANK ad Beograd 341.218 3  
49 AS-IMPEKS doo Valjevo 9.595 2  
50 DELOITTE doo Beograd 3.570 2  
51 Задружни савез Србије 1.618 2  
52 GFA Consulting Group Nemačka 628 1  
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Р. 
бр.  Назив корисника Број 

података 
Број 

 извештаја  

53 PIRAEUS BANK ad Beograd 5.612 1  
54 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад Нови Сад 188.496 1  
55 ERSTE BANK ad Novi Sad 352.930 4  
56 EKONOM EAST MEDIA GROUP doo Beograd 27.171 1  
57 Информатички системи доо Београд 4 2  
58 ФРЕН (Фонд за развој економских наука) 1.357 1  
59 физ.лице Вујица Воргић 50 1  
60 DOKA SERB doo Beograd 18.052 2  
61 физ.лице Стеван Чанак 680 1  
62 OECD Italija 454 1  
63 физ.лице Душанка Пенезић 87 1  
64 АИК БАНКА ад Ниш 11.266 1  
65 физ.лице Амира Пробић Босна и Херцеговина 1.102 1  

66 
НИС ад Нови Сад 
(периодична повлачења података према стандардизованој 
методологији) 

2.445 21  

67 Институт за економско-правне експертизе Београд 66 1  
68 ЧАЧАНСКА БАНКА ад Чачак 17.238 1  
69 Auditing ad Врњачка бања 2.842 1  
70 физ.лице Недељко Тица 14 1  
71 физ.лице Саша Машић 1.182 1  
72 физ.лице Бранислав Добросављевић 3.827 1  

       У к у п н о: 15.607.516 547  

 
б) Пружање услуга из Регистра без накнаде  
 
Закључно са 31. децембром 2011. године државним органима и организацијама уступљено је без 
накнаде преко 70 милиона података и 259 извештаја. 
 

Преглед података из Регистра финансијских извештаја и бонитета који су 
државним органима и организацијама дати без плаћања накнаде 

 

  Назив корисника Број  
података 

Број 
извештаја 

1 Министарство унутрашњих послова - Дирекција полиције   214   
2 Министарство финансија – Пореска управа 17.069.227  
3 Министарство финансија -  Сектор за финансијски систем 14  

4 Министарство културе, информисања и информационог 
друштва 2.018  

5 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 6.161    
6 Министарство економије и регионалног развоја 155.937    
7 Агенција за хемикалије 3.026  
8 Републичка агенција за телекомуникације 10.312  
9 Републички завод за статистику 19.443.764   
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  Назив корисника Број  
података 

Број 
извештаја 

10 Републички завод за развој/ Министарство финансија – 
Сектор за национални развој 19.443.764   

11 Органи локалне самоуправе 1.412.527  
12 Трговински и општински судови   32  
13 Народна банка Србије 3.918.255  
14 Влада Републике Србије 20 11  
15 Фонд за развој Републике Србије  88   
16 Национална Агенција за регионални  развој 58.718  
17 Комисија за заштиту конкуренције 29.710  
18 Агенција за приватизацију 8.485.693 1  
19 USAID 2.108  
20 Светска банка 55.408  
21 Национални савет за конкурентност 19.376  
22 Агенција за страна улагања и промоцију извоза -SIEPA 9.646 1  
23 Кабинет директора АПР   

  У к у п н о: 70.125.772 259  
 

8. Рад на новим иницијативама и активностима 
 
Крајем 2011. године у Регистру финансијских извештаја и бонитета обављане су активности које 
треба да допринесу даљем развоју и подизању квалитета финансијског извештавања и обављању 
постојећих послова, као и увођењу нових послова и активности, и то везано за: 
 

− учешће у припреми и изради прописа којима се уређују рачуноводство и ревизија (Нацрт 
Закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству, Нацрт Закона о ревизији). 
Успостављена је сарадња са Министарством финансија, те су у циљу сагледавања 
потенцијала домаће економије обезбеђени одговарајући подаци на основу којих су 
дефинисане измене појединих одредби закона (дефинисање битно измењених критеријума 
за утврђивање величине правних лица). Исто тако, дати су предлози и сугестије за измену и 
допуну поменутих прописа, а везано за послове из делокруга рада Регистра финансијских 
извештаја, а све у циљу подизања квалитета финансијског извештавања и унапређења 
процеса рада 
 

− припреме за обезбеђивање потребних услова за упостављање и развој рејтинга у Агенцији, 
што је Програмом развоја Агенције за привредне регистре за период од 2011. до 2013. 
године, предвиђено у оквиру стратешких циљева, који представљају главне стубове њеног 
будућег развоја. Полазећи од наведеног, обављене су активности које се односе на 
упознавање са релевантним прописима и упоредним искуствима са аспекта обављања тих 
послова у сродним институцијама у Европи и региону, како би се током 2012. године 
приступило изради Студије изводљивости о развоју рејтинга у Агенцији, која би требала да 
дефинише оквире и правце у развоју рејтинга.  
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9. Остали послови 
 
Припремљени су презентациони текстови везано за послове Регистра финансијских извештаја и 
бонитета и исти су објављени на интернет страни Агенције. 
 
Израђено је 262 одговора надлежним тужилаштвима и судовима којима су дате додатне 
информације и докази поводом поднетих пријава за привредни преступ из члана 68. став 1.  тач. 1.) 
и 12.) и став 2. тог члана Закона о рачуноводству и ревизији. 
 
Израђено је око 1.000 одговора заинтересованим правним и физичким лицима у којима су тим 
лицима дата додатна појашњења везано за начин достављања њихових финансијских извештаја 
односно за пружање услуга из Регистра финансијских извештаја и бонитета. 
 

XIII РЕГИСТАР МЕРА И ПОДСТИЦАЈА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА  

 
Према одредбама Закона о регионалном развоју („Сл. гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10), у складу са 
прописима донетим на основу овог закона и законом којим се уређује правни положај Агенције за 
привредне регистре (Агенција), у 2011. години Агенција је почела да води Регистар мера и 
подстицаја регионалног развоја (Регистар). 
 
Активности у Регистру у 2011. године биле су превасходно усмерене на стварање услова за 
успостављање и отпочињање рада овог регистра. 

У том смислу, у 2011. години рад Регистра одвијао се у оквиру следећих основних група послова:  

• Израда аката за успостављање и рад Регистра 
• Успостављање Регистра 
• Пријем и обрада података о подстицајима регионалног развоја 
• Успостављање Мапе Регистра  
• Остали послови 

У 2011. години имплементиран је пројекат, којим је обухваћен унос података о реализованим  
подстицајима регионалног развоја,  логичка контрола података унетих у Регистар за  период од 1. 
јануара 2008. године до 31. децембра 2011. године, обрада исконтролисаних података и 
потврђивање истих од стране обвезника уноса података у Регистар (ОУПР), укључујући и 
презентацију јавно доступних података из овог регистра путем Мапе Регистра. 
 
Израда аката за успостављање и рад Регистра 

Влада је, на предлог министарства надлежног за послове регионалног развоја, донела Уредбу о 
садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја („Сл. гласник 
РС”, бр. 93/10  –Уредба), која ближе прописује садржину, начин и поступак вођења Регистра. 
 
У складу са одредбама поменуте уредбе,  у Агенцији су током  2011. године предузете активности 
које су резултирале успостављањем и отпочињањем рада Регистра, а  превасходно су се односиле на 
следеће: 
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- Израду аката за успостављање и рад Регистра; 
- Уједначавање методологије за праћење реализације подстицаја регионалног развоја; 
- Непосредну сарадњу са ОУПР-има. 

 
Израда аката за успостављање и рад Регистра односила се на припрему и доношење аката, 
потребних за обављање послова Регистра. У том смислу, донета су следећа акта: 
 

- Упутство  о ближим условима и начину уноса података о мерама и подстицајима 
регионалног развоја у Регистар мера и подстицаја регионалног развоја (Бр. 01-82/2011 од 
31.01.2011. године - Упутство); 

- Правила логичке контроле података у Регистру мера и подстицаја регионалног развоја (Бр. 
01-90/11 од 14.02.2011. године); 

- Корисничко упутство за рад са Апликацијом Регистра. 
 

У складу са наведеном уредбом, 1. фебруара 2011. године у Агенцији је почео са радом Регистар, уз 
претходно обезбеђење организационо-технолошких, информатичких и кадровских ресурса. 
 
Министарство економије и регионалног развоја је током 2011. године отпочело процес ревизије 
Уредбе у којем је Агенција, припремом Прилога за ревизију Уредбе, узела активно учешће, 
руководећи се стеченим искуством у вези са функционисањем Регистра, са циљем унапређења 
садржине и начина рада Регистра. 
Крајем децембра 2011. године  Влада је донела Уредбу о изменама и допунама уредбе о о садржини, 
начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја („Сл. гласник РС”, бр. 
100/11), која је ступила на снагу почетком јануара 2012. године. 
 
Уједначавање методологије за праћење реализације подстицаја регионалног развоја у Регистру, 
представљало је нужност, будући да сваки ОУПР има сопствену методологију праћења реализације 
подстицаја регионалног развоја. Регистар је у врло интензивној комуникацији са ОУПР-има, радио 
на усаглашавању и превазилажењу методолошких разлика, како би се у Регистру подаци о 
подстицајима регионалног развоја могли пратити на јединствен и уједначен начин.  
 
С обзиром на то да се подаци о подстицајима који, између осталог, омогућавају увид у врсту 
правног акта, намену, територијално разврставање, начин финансирања, врсту даваоца, реализатора 
и корисника подстицаја, ниво територијалног разврставања, као и извор финансирања подстицаја, 
прате и посматрају са више аспеката, Уредба предвиђа, као један од задатака Агенције, и старање о 
логичкој контроли података унетих у Регистар, што је резултирало утврђивањем консолидованих 
правила логичке контроле,  и сходно томе, формулисањем типова грешака који се могу јавити као 
резултат одступања унетих података од захтева дефинисаних у правилима логичке контроле.  
 
Непосредна сарадња Регистра са ОУПР-има омогућила је да наведене активности Регистра (израда 
аката и уједначавање методологије) буду реализоване тако да за резултат имају респектовање 
посебности свих ОУПР-ова у погледу праћења реализације подстицаја регионалног развоја, уз 
истовремени сублимирани приказ заједничких карактеристика подстицаја. Донетим Упутством 
утврђени су унос података у Регистар, односно начин попуњавања  Обрасца за електронски унос 
података у Регистар, затим је утврђен садржај шифарника за стандардизацију података у Регистру, 
као и унос исправки података у Регистар и једнократни унос историјских података из 2008, 2009 
и 2010. године. 
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Успостављање Регистра 
 
Успостављање контролних механизама стандардизацијом извештаја представља основ за израду 
система извештавања из Регистра, који омогућава праћење реализације подстицаја регионалног 
развоја на бази обрађених података, унетих у Регистар. У том циљу стандардизована је и серија 
извештајно-контролних табела које преко вишедимензионалних пресека обезбеђују контролу 
унетих података и на основу којих ОУПР-ови потврђују коректност сопствених података, унетих у 
Регистар1. 
Такође, Регистар  је у сарадњи са Сектором за развој и информатику, припремио предлог садржаја 
димензија и мера за формирање извештајних табела из Регистра, коришћењем software COGNOS 
(тзв. коцка), који је операционализован у четвртом кварталу 2011. године.  
  
Успостављање Претраживача  података о подстицајима за корисника Регистра са улогом 
Reader, отпочело је дефинисањем захтева који се односе на његов изглед и функционалност. Овај 
алат за праћење реализације подстицаја регионалног развоја успостављен је у складу са 
дефинисаним захтевима за његов изглед и функционалност и биће операбилан према појединачним 
корисницима подстицаја почетком 2012. године, у складу са ступањем на снагу ревидиране Уредбе, 
чијим одредбама је утврђена обавеза Агенције по питању успостављања овог механизма претраге 
подстицаја. Реализација овог захтева је од изузетног значаја у погледу задовољења оправданих 
потреба ОУПР-а да приликом одлучивања о усмеравању средстава подстицаја, имају увид у сва 
средства, одобрена за одређену намену конкретном кориснику подстицаја, независно од тога који 
ОУПР је том кориснику подстицаја доделио средства подстицаја. Захтеви ОУПР-ова да им се 
омогући претрага података по задатим критеријумима, као корисницима Регистра са улогом Reader,  
реализовани су путем додељивања корисничких имена и лозинки њиховим овлашћеним лицима, у 
складу са одредбама Уредбе.  
 
Успостављање Портала Мапе Регистра, као графичког, бројчаног и текстуалног приказа података 
Регистра, који се формира на основу задатог упита у базу података Регистра,  реализован је кроз 
неколико фаза, на начин да је током 2011. године иницијално дефинисан и припремљен предлог 
(визуелно и садржински) за приказ података из базе Регистра на Мапи Регистра и утврђена 
методологија за преузимање података за Мапу Регистра из различитих извора података. Захтев за 
израду Портала Мапе је током године кроз више верзија прилагођаван техничким могућностима 
Сектора за информатику и развој, ради имплементације. Портал Мапе Регистра представљен је у 
Министарству економије и регионалног развоја у децембру 2011. године, закључно са стањем 30. 
новембар 2011. године. 

 
Пријем и обрада података о подстицајима регионалног развоја 

На основу Уредбе, ОУПР су били дужни да податке који се односе на подстицаје регионалног 
развоја из 2008, 2009. и 2010. године доставе Агенцији у електронској форми до краја маја 2011. 
године, припремљене према Корисничком упутству за рад са Апликацијом Регистра. У складу са 
наведеним, ОУПР су већ у првом кварталу 2011. године  започели унос података у Регистар.  
 
Сви ОУПР, изузев Министарства за инфраструктуру, доставили су кумулативне податке о 
подстицајима регионалног развоја за историјске године (2008, 2009. и 2010. година). Такође, унети 
су и подаци на месечном нивоу за 2011. годину, с тим да је у Агенцији извршена логичка контрола 
                                                 
1У складу са одредбама Уредбе, обвезници уноса података у Регистар, одговорни су за садржај, односно потпуност података, њихову 
тачност и благовременост  уноса у РегМПРР.  
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података за историјске године, као и контрола података унетих на месечном нивоу, односно по 
месецима текуће године. За поменуте периоде  потврђена је коректност података у Регистру од 
стране ОУПР-ова, са изузетком података за децембар 2011. године, односно период јануар-децембар 
2011. године, за који период је контрола података у току. 
 
Укупан број подстицаја за које су у Регистар унети подаци на нивоу појединачних година, износи  
127.388 подстицаја и то су за историјске године 2008, 2009. и 2010. унети подаци за 15.756, 28.087 и 
40.756 подстицаја регионалног развоја, респективно, док су за период  јануар – децембар 2011. 
године унети подаци о 42.789 подстицаја.  
 
Разлика између укупног броја подстицаја регионалног развоја који су током година реализовани, 
делимично или у потпуности, и броја регистрованих подстицаја у посматраном периоду, износи 
25.445 подстицаја. Другим речима, неки од укупно регистрованих 101.943 подстицаја регионалног 
развоја, реализују се током више година и као такви егзистирају у укупном броју (127.388) 
подстицаја који се реализују током посматраних година.  
 
Детаљније, број подстицаја регионалног развоја које  ОУПР-и реализују по  годинама, укључујући и 
период јануар-децембар 2011. године, дат је у Табели 1. 
 
Табела 1. Број регистрованих подстицаја регионалног развоја према годинама 
 
ОУПР 2008 2009 2010 20112 
Министарство економије и регионалног развоја 
- сектор за регионални развој 22 10
Министарство економије и регионалног развоја 
- сектор за туризам 121 81 56 69
Министарство економије и регионалног развоја 
- сектор за привреду и приватизацију 10 19 23
Министарство економије и регионалног развоја 
- сектор за запошљавање 902 771 671 351
Министарство економије и регионалног развоја 
- сектор за национални инвестициони план 408 271 316 123
Министарство за инфраструктуру и енергетику ---- ---- ---- ----
Министарство пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде3 
Министарство финансија - Управа за трезор  1.843 1.317 1.263 1.502
Фонд за развој Републике Србије 5.256 5.084 3.383 2.767
Национална служба за запошљавање - НСЗ 5.955 19.195 33.546 36.619
Агенција за страна улагања и промоцију извоза 
- СИЕПА 159 207 211 341
                                                 
2 Претходни подаци (нису потврђени од стране свих ОУПР) за период јануар-децембар2011. године 

3 За Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде-Управа за аграрна плаћања, податке о подстицајима регионалног 
развоја доставља Министарство финансија-Управа за трезор 
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ОУПР 2008 2009 2010 20112 
Национална агенција за регионални развој - 
НАРР 411 445 527 394
Агенција за осигурање и финансирање извоза - 
АОФИ 247 263 264 254
Канцеларија за европске интеграције - СЕИО 432 433 500 346

Укупно: 15.756 28.087 40.756 42.789

 
Успостављање Мапе Регистра  
 
Имајући у виду одредбе Уредбе према којима Регистар може да садржи и податке из других регистара 
Агенције, као и податке из база података од значаја за Регистар, које воде други надлежни органи државне 
управе и организација, као и чињеницу да је Мапа Регистра један од обавезних елемената Регистра, 
успостављена је комуникација ради прибављања података, потребних за Мапу Регистра, од других 
регистара у оквиру Агенције (Регистар привредних субјеката, Регистар финансијских извештаја и 
бонитета, Регистар заложног права и Регистар финансијског лизинга), као и од Републичког завода за 
статистику Србије, Националне службе за запошљавање и Народне банке Србије.  
 
Према припремљеном концепту, на Мапи Регистра приказују се  Основни подаци, подаци о Структури 
привреде, Финансијским перформансама привреде, Подаци о задужености и неликвидности привреде, као 
и подаци о Подстицајима регионалног развоја. 
 
Остали послови 
 
Ради усаглашавања значења појединих појмова, релевантних за подстицаје регионалног развоја,  
Регистар је током 2011. године  припремио Речник појмова Регистра.    
У том смислу, током године је остварена интензивна комуникација са ОУПР-има, уз чију 
сагласност, односно верификацију садржаја предложених дефиниција у радној верзија Речника 
појмова Регистра, Речник појмова Регистра је урађен и објављен на интернет страни Агенције, у 
складу са динамичким планом активности. 
 
Крајем године, припремљени су презентациони текстови везано за послове Регистра и објављени на 
интернет страни Агенције. 
У току године, припремљени су и достављени подаци по захтевима надлежног министарства, као и 
Министарства финансија. 
 
Ризици 

 
Почетком рада Регистар се суочио са ризицима који често прате почетак реализације новог пројекта 
(неусаглашеност између преузетих обавеза и могућности за реализацију истих у планираним 
роковима; обезбеђење, пре почетка реализације пројекта, потребних људских и других ресурса и 
сл). У конкретном случају је био врло кратак период између доношења и почетка спровођења 
Уредбе (такорећи, период између није ни постојао); обезбеђивање људских капацитета почело по 
ступању на снагу Уредбе; методологија за унос и контролу података морала је да, због рокова из 
Уредбе, иде паралелно са осталим активностима, неопходним за успостављање Регистра 
(усаглашавање ставова и комуникација са ОУПР-има, као и Сектором за информационе технологије 
итд.), што је све заједно усложњавало процес успостављања овог регистра и повећавало оперативне 
ризике. 



 

56

Годишњи извештај о раду Агенције за привредне регистре за 2011. годину 

     

 
Додатни ризик (посебно после ревизије Уредбе и повећања обима посла у Регистру) представља 
недовољан број запослених у овом регистру. 
 

XIV 
ИСПОРУКА РЕГИСТРОВАНИХ ПОДАТАКА 

У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ 
 

Квалитет и ефикасност извршених услуга 
 

У 2011. години, Агенција је на пословима испоруке регистрованих података у електронској форми 
који су обрађивани по посебним захтевима корисника, поред одражавања високог ниво услуга, 
уложила додатни напор и унапредила ову врсту услуге увођењем „Веб сервиса“ као механизма 
свакодневне испоруке података  пословним банкама.  
 
На стандардним пословима пријема, дефинисања, усаглашавања захтева и испоруке обрађених 
података стално су ангажована два стручна сарадника, а на обради података по један администратор 
базе података у зависности од регистра из којег се подаци обрађују.  
У поступку обраде и доставе обрачуна накнаде постигнута је дневна ажурност. Иако не постоји 
законски рок, кориснику се  предрачун достављан  у најкраћем могућем року од  један до два радна 
дана од дана подношења захтева. 
 
Захтеви великог обима и сложености, за које је потребно комбиновати податке из више регистара, 
обрађивани су у временском периоду од пет до десет дана.  
 
Ни у једном случају није прекорачен рок од два радна дана, већ су корисницима подаци 
испоручивани у дану евидентирања уплате накнаде. 
 

Oбим, структура и реализација предмета 
 
Агенција је током 2011. године примила укупно 1041 захтев за испоруку података. Највећи број 
корисника (931), потраживао је податке из  базе података Регистра привредних субјеката , док се 
осталих 110 захтева односило на  податке из база Регистра удружења (43), Регистра финансијског 
лизинга (3), Регистра заложног права на покретним стварима и правима (33), Регистра Јавних 
гласила (5), Регистра туризма (2) као и комбиноване податке Регистра привредних субјеката и 
Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника (24). 
 
Од укупно примљених захтева, 800 захтева је прослеђено на даљу обраду, 110 је коначно 
реализовано кроз прослеђивање збирних „статистичких“ података, док је на 131 захтев одговорено 
путем електронске поште. 
 
После обраде података од стране администратора базе података, корисницима је прослеђено 587 
предрачуна накнаде, 92 захтева је обрађен и достављено без наплате накнаде државним органима, 
56 захтева је сторнирано после обраде или је на основу промењених критеријума враћено на 
поновну обраду. 
 
У складу са потписаним Споразумима о преузимању података путем Веб сервиса, које је Агенција 
потписала са свим пословним банкама обрађено је 65 захтева.  
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Структура примљених, обрађених и испоручених захтева 
 

83% или 488 обрађених захтева, за које је извршена достава предрачуна, је коначно реализована 
кроз испоруку и  реализацију наплате накнаде. 
 

 

Структура коначно реализованих захтева 
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Коначно релизовани захтеви, кроз наплату наканде уз доставу предрачуна и по основу потписаних 
споразума о преузимању података, за 5% су увећани у односу на претходну годину.  
У истом посматраном периоду реализација захтева по основу доставе „статистичких“ података 
задржана је на истом нивоу,  смањен је број захтева за доставаом  података без наплате накнаде за 
3%, као и достава одговора на захтев електронском поштом за 7%. 
 

Број и структура испоручени података и структура корисника 
 

Број испоручених података у електронској форми у 2011. години увећан за 63% у односу на 2010. 
годину.  
 

месец регистар број података број података 

Јануар РЕПС 73661 1231884
МЕСЕЧНИ ЗБИР 73661 1231884

Фебруар РЕПС 42566 7234
УДРУЖЕЊА 226  
ЗАЛОГА 307  

МЕСЕЧНИ ЗБИР 43099 7234
Март РЕПС 58502 49736

УДРУЖЕЊА 142 3
ЗАЛОГА/ЛИЗИНГ 161  

МЕСЕЧНИ ЗБИР 58805 49739
Април РЕПС 67209 2179194

УДРУЖЕЊА 0  
ЗАЛОГА/ЛИЗИНГ 229  
ГЛАСИЛА 1033  

МЕСЕЧНИ ЗБИР 68471 2179194
Мај РЕПС 27292 1107211

УДРУЖЕЊА 2132 4115
ЗАЛОГА/ЛИЗИНГ 203  

МЕСЕЧНИ ЗБИР 29627 1111326
Јуни РЕПС 31333 1707208

УДРУЖЕЊА 63 358
ЗАЛОГА/ЛИЗИНГ 535  

МЕСЕЧНИ ЗБИР 31336 1707566
Јули РЕПС 48213 1131622

УДРУЖЕЊА 158 13464
ЗАЛОГА/ЛИЗИНГ 4361  
ГЛАСИЛА 590  

МЕСЕЧНИ ЗБИР 53322 1145086
Август РЕПС 50083 1677142

УДРУЖЕЊА 527  
ЗАЛОГА/ЛИЗИНГ 2307  

МЕСЕЧНИ ЗБИР 52917 1677142
Септембар РЕПС 69114 1142754

ЗАЛОГА/ЛИЗИНГ 1376  
УДРУЖЕЊА 345 17176

МЕСЕЧНИ ЗБИР 70835 1159930
Октобар РЕПС 45765 1684560
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месец регистар број података број података 

РФИБ 4018  
УДРУЖЕЊА 63  
ЗАЛОГА/ЛИЗИНГ 2  

МЕСЕЧНИ ЗБИР 49848 1684560
Новембар РЕПС 282222 630442

УДРУЖЕЊА 168 625575
ЗАЛОГА/ЛИЗИНГ 865  
ИНИЦИЈАЛИ СЕТ 243026  

МЕСЕЧНИ ЗБИР 526281 1256017
Децембар РЕПС 117291 599542

РФИБ 7830  
ЗАЛОГА/ЛИЗИНГ 1881  
ИНИЦИЈАЛИ СЕТ 513025  
 ВЕБ СЕРВИС 30327  

МЕСЕЧНИ ЗБИР 670354 599542
УКУПНО: 1728556 13809220

 
Број испоручених података са и без наплате накнаде посматрано по месецима у 2011. години 

 
 
Одступање од просечних  месечних испорука података, за које је извршена наплата накнаде, је 
уочљиво у новембру и децембру када је почела примена испоруке путем Веб сервиса, на основу 
потписаних споразума са пословним банкама. 
 

 

Упоредни број испоручених података у електронској форми 
у 2010. и 2011. години по месецима 
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Испорука регистрованих података у електронској форми из базе података Регистра привредних 
субјеката реализује се кроз дефинисану структуру четири категорије података.  
 
У највећем броју захтева -47% корисници су потраживали податке у првој категорији. Вредност 
ових података  је најмања, па су и приходи  и поред повећаног броја испоручених података умањени 
у односу на 2010. годину.  
 
У 32% случајева корисници су се определили за податке у четвртој, а у 20% случајева за податке у 
другој категорији.  
 
Најмања заинтересованост само 1%, исказана је за подацима у трећој категорији.  
 

 

Испорука података по изабраним категоријама 
 
Као директна последица почетка примене испоруке регистрованих података путем Веб сервиса и 
обавезе пословних банака да преузимају статусне и друге промене правних и физичких лица која се 
региструју у Агенцији, пословне банке су у структури  корисника повећали своје учешће  са 34% на 
94%  по вредности преузетих података, у односу на претходну 2010. годину.  
 
Сви остали корисници, су у процентуалном износу мање заступљени у 2011. години него у 2010. 
години.  
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Учешће група корисника 
 

 
Сарадња са државним органима 

 
Као и претходних година Агенција је имала квалитету сарадњу државним органима и 
организацијама којима је достављала регистроване податке у електронској форми. У 2011. години, у 
односу на претходну годину, више од два пута је увећан број и вредност испоручених података. 
Број и вредност података које Агенција  доставља без накнаде (13.809.220 података у вредности од 
203.769.360,00 динара) многоструко је већи од броја и вредности података за које наплаћује 
накнаде.   
 
По утврђеној редовној процедури се испоручују подаци следећим државним органима: 

1. Народној банци Србије и Републичком заводу за статистику испоручује се пресек базе 
Регистра привредних субјеката на недељном нивоу; 

2. ПИО фонду, Републичком заводу за здравствено осигурање и Министарству финансија - 
Пореској управи, испоручује се пресек базе Регистра привредних субјеката на дневном 
нивоу; 

3. Националној служби за запошљавање испоручује се пресек базе Регистра привредних 
субјеката, по захтеву; 

4. Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личност са којим је 
Агенција у 2010. години потписала Протокол о пословно техничкој сарадњи. 

 
Обрађено је и 129 једнократних захтева који су обрађени по потреби државних органа и органа 
локалне самоуправе.  
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Број испоручених података државним органима у 2010. и 2011. години 
 
Агенција је обрадила и доставила податке по захтевима: Министарства економије и регионалног 
развоја, Министарства финансија, Министарства одбране, Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, Министарства рада и социјалне политике, Министарства спољних послова, 
Министарства трговине и услуга, Министарства за национални инвестициони план, Министарства 
здравља, Министарства животне средине и просторног планирања, Националне агенције за 
регионални развој, Републичког заводу за развој, Републичког завода за статистику, Агенције за 
страна улагања и промоцију извоза, Агенције за приватизацију, Фонда за развој Републике Србије, 
Фонда за подршку инвестиција у Војводини, Фонда за развој непрофитног сектора 
Аутономне покрајине Војводине, Комисије за хартије од вредности, Националне агенције за 
регионални развој,  Покрајинског секретаријата за здравство, Републичке агенције за 
просторно планирање, Управе за спречавање прања новца, UNICEF-а, World Bank Country Office, 
као и органа локалне  самоуправе у следећим градовима и општинама: Крушевац, Уб, Шид, Ниш, 
Вождовац и Земун.  
 

XV ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ 

 
1. Служба оператера 

 
Током 2011. године уведене су новине у процесу рада, које за циљ имају  бржи и ефикаснији  увиду 
у предмет, па је самим тим унапређен   рад  у  Агенцији, а спроводи се у оквиру заједничких 
служби.  
 

− При пријему предмета пристиглих поштом, уноси се број пошиљке, тако да се на основу 
њега може утврдити ком регистру припада пошиљка; 
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− Омогућено је да се накнадно скенирани документ повеже са основним предметом без 
поновног прескениравања основног предмета;  

− Омогућена је апликативна размена података са хибридном поштом у вези слања и уручења 
пошиљака упућених преко њихове службе нашим корисницима. 

У 2011. години, у оквиру Службе оператера,  извршен је пријем, скенирање и експедиција следећег 
броја предмета : 
 

− Примљено је 729.293 предмета свих регистара; 
− Скенирано је 10.589.132 и валидирано 10.213.780 страна предмета свих регистара; 
− Експедовано је укупно око 670.000 предмета свих регистара, од чега је путем ПТТ пошиљка 

експедовано 460.000 предмета (од тога 170.000 хибридном поштом а 290.000. путем 
препоручених пошиљака), а путем личног уручења око 210.000 предмета.  

2. Инфо центар 
 

Анализом позива у 2011. години констатовани су следећи подаци: 
 
Укупан број свих упита који су постављени Инфо центру Агенције у 2011. години био је  
344.153. Од тог броја 203.208 упита су постављени путем телефона (83,23%), 135.322 корисника 
је информације потражило на Инфо-пулту (39,32%), док је 13.318 корисника питање упутило 
путем електронске поште (3,87%).  
 
Од укупног броја позива: 
 
− 130.702  позивa је било упућено оператерима (64,32% свих позива Инфо центру), од чега су 

оператери позивног центра одговорили на 91.867 позива, односно на 70,29%, док је 38.835 
(29,71%) позива пропуштено, 

− Говорни аутомат је сервисирао 50.078 позива, односно 24,64% позива, 
− На говорној пошти остављено је 2.870 порука, односно 1,41%, 

Поред тога, оператери Инфо центра који пружају информације на Инфо-пултовима у току 2011. 
године продали су око 34.258 образаца. 
  

3. Архива 
 
Током 2011. године Служба архиве пратила је рад свих регистара у Агенцији извршавањем послова 
чувања и старања о архивској грађи и документацији насталој како радом регистара Агенције,тако и  
преузетој од надлежних органа у Републици Србији у поступку успостављања нових регистара у 
Агенцији, истовремено са пружањем услуга корисницима Агенције, који су вршили увид у 
оригиналну документацију Архиве Агенције. 
 
У извештајном периоду окончан је поступак преузимања обимне документације Народне банке 
Србије, започет успостављањем Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних 
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лица и предузетника у Агенцији почетком 2010. године, која је великим делом архивирана у Новом 
Саду. 
 
Веома обимна архивска грађа коју у складу са законом чува и о којој се стара Агенција и у 2011. 
години смештена је била на више различитих локација и у Београду, углавном у закупљеним 
просторима јавних склоништа. Дугогодишњи проблем Агенције да обезбеди адекватан и јединствен 
простор за смештај архиве, који је Влада, као оснивач препознала, коначно је решен Закључком 
Владе 05 број 464-7441/2011-2 од 27.10.2011. године, којим се Агенцији даје на коришћење део 
старе зграде ФОН-а у Раковици, Београд, укупне површине од 3.248m2 у сврху привођења намени 
Централне архиве. Ова зграда је у веома лошем стању, тако да је потребно извршити 
реконструкцију и адаптацију објекта. Влада је Решењем којим је дата сагласност на Програм развоја 
Агенције у периоду од 2011. до 2013. године, у ту сврху утврдила начин обезбеђења одговарајућих 
средстава, а Агенција је крајем 2011. године покренула отворени поступак јавне набавке радова на 
инвестиционом одржавању предметног објекта, како би га заштитила од даљег пропадања. 
 
Истовремено, Агенција је сачинила елаборат имплементирања архивског објекта, којим је утврђено 
стање архивске грађе и регистратурског материјала, услови и функционалности будућег архивског 
објекта, са предлогом појединих техничко – технолошких и пословних решења. Овим елаборатом 
описано је постојеће стање и извршена процена прилива документације. Тако је утврђено да 
процењена и приближно утврђена укупна количина документације на  локацијама у Београду и 
Новом Саду износи око 13.998 дужних метара. 
 

XVI ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ 

 
2011. година је представљала још једну годину изазова за развој Информационог система (ИС) 
Агенције. Упоредо са заокруживањем и стабилизацијом регистара успостављених током 2009. и 
2010. године, успостављен је и интегрисан низ нових регистара, битно унапређен рад Регистра 
финансијских извештаја и бонитета, стављена у функцију инфраструктура из пројекта KOICA, даље 
унапређена испорука података, нарочито кроз пројекaт повезивања са банкама. Упоредо са тим, 
активно се радило на стратешким документима донетим 2011. године, и започета је реализација 
Програма развоја Агенције за период 2011. – 2013. године. 
 
Сви развојни и оперативни послови, проистекли из наведених циљева и описани у даљем тексту, 
успешно су обављени, уз кадровско јачање и  велико залагање запослених и уз тимски рад на нивоу 
Сектора информатике и развоја и целе Агенције. 
 

1. Управљање ИКТ инфраструктуром и њено унапређење 
 

Током 2011. године ИКТ инфраструктура Агенције је проширена и стабилизована, и то: 
- Набављен ја нови моћан сервер, намењен виртуелизацији, и проширен капацитет уређаја за 

складиштење података (storage); 
- Набављене су радне станице, штампачи и друга опрема, потребна за радна места у новим 

регистрима и замену дотрајале опреме; 
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- Настављен је процес виртуелизације сервера, заснован на познатом програму „VMware“.   
У складу с тим, унапређене су лиценце постојећих сервера на актуелни  ниво (Microsoft 
Windows server 2008, SQL server 2008), чиме је даље побољшан капацитет и отпорност 
система, као и функционалност и перформансе свих софтверских апликација; 

- У потпуности су у систем интегрисана хардверско-софтверска платформа („IBM“) добијена 
у оквиру пројекта KOICA, као и опрема преузета из Народне банке Србије; 

- Даље су, у складу са потребама, благовремено унапређиване комуникације, пре свега везе са 
Интернетом: Повећан је капацитет оба оптичка линка (ка Телекому и ка Пошти Србије), 
отворене виртуелне везе ка партнерима (УЗЗПРО), настављена поступна замена застарелих 
„Frame Relay“ веза савременим „L3 VPN“ везама. 

 
На тај начин је, и поред динамичног и сложеног раста, даље је унапређиван висок степен 
расположивости информационог система и услуга Агенције базираних на њему, и омогућено 
благовремено увођење свих нових функционалности – регистара и услуга, описаних даље. 
 
Послови набавке опреме, као и одржавања пуне функционалности система, укључујући хардвер, 
системски софтвер, базе података и софтвер за регистре и услуге, реализовани су у сарадњи са ИТ 
партнерима (Comtrade ITSS, Информатика, Ewe Computers, Ides Consulting, Extreme, IBM, и други). 
 
Систематизоване су и стандардизоване процедуре подршке и одржавања хардвера и системског 
софтвера, како интерно тако и у односу на спољне ИТ партнере за поједине делове опреме. 
 
Доследно су спровођене и даље усавршаване процедуре администрације и одржавања система. 
Процес администрације и одржавања система обухватио је и нове делове система, укључујући IBM 
платформу, као и много сложеније комуникационе везе, посебно са банкама и НБС.  
 
Процес администрирања система, у највећој аутоматизован уз коришћење савремених алата за 
управљање мрежом и системом, унапређиван је пре свега кроз јачање и стручно оспособљавање 
екипе за подршку. 
 

2. Учешће у развоју софтвера и подршка корисницима софтверских апликација 
 

2.1. Самостални развој софтвера и преузимање појединих развојних послова 

Од оснивања Агенције, послови увођења нових функционалности и унапређења софтвера система 
регистара Агенције реализовани су кроз блиску сарадњу са главним ИТ партнером, фирмом 
Comtrade IT Solutions and Services из Београда, са којом је склопљен и у целини успешно реализован 
годишњи „Уговор о пружању услуга подршке, одржавања и унапређења функционалности софтвера 
система регистара Агенције за привредне регистре ” за 2011. годину. 
 
Ови послови су током 2011. године били изузетног обима и сложености, што је детаљније описано у 
делу 5. Развојни послови. Ипак, група за развој софтвера у оквиру Сектора информатике и развоја 
током 2011. године је била у стању да, захваљујући унапређењу својих капацитета, преузме низ 
развојних послова веће сложености. То се пре свега односи на комплетну израду софтвера за нови 
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Регистар мера и подстицаја регионалног развоја (укључујући и „мапу регистра“), самостално 
одржавање и развој Интернет странице Агенције, развој и имплементацију веб сервиса, израду 
сложених претрага и скрипти, итд. 

 
2.2. Тестирање, имплементација, подршка раду и унапређење постојећих софтвера за 

регистре и у секторима 

Софтвер система регистара Агенције обухвата, осим софтверских апликација регистара који постоје 
од оснивања Агенције (Регистар привредних субјеката , Регистар заложног права на покретним 
стварима и правима и Регистар финансијског лизинга), и софтвере за регистре успостављене у 
периоду 2009.- 2011. године, који захтевају још доста унапређења да би се аутоматизација 
пословних процеса у регистрима комплетирала. 
 
Обим унапређења постојећих софтвера за регистре (аутоматизација преосталих процеса) био је 
битно ограничен интерним и екстерним развојним ресурсима расположивим у ову сврху, и 
приоритетним развојним пословима. Стога су и током 2011. године урађена само битна, 
приоритетна унапређења постојећих софтвера за регистре, а капацитети за развој софтвера су 
усмерени пре свега у развој нових регистара и услуга, са законом дефинисаним фиксним роковима.  
 
Ипак, функционалност овог битно проширеног система регистара успешно је одржавана на високом 
нивоу, пре свега у смислу пуне расположивости и функционалности софтверских апликација, као и 
промптног исправљања уочених проблема у раду. Ово је обухватило и деликатне операције 
„интервенције на бази података“, које су кадрови Агенције преузели готово у потпуности.  
 
Доследно се прикупљају пријаве грешака из регистарских апликација (претежно кроз нове 
софтверске алате), иницира се и прати  њихово отклањање.  
 
Даље је унапређено коришћење „тестног окружења” које је успостављено у Агенцији, и тако на 
минимум смањени ризици преласка на нове верзије софтвера за регистре. Посебна пажња је током 
2011. године посвећена унапређењу цикличног процеса тестирања и исправки пре имплементације 
софтвера, уз све веће и организованије учешће кадрова Агенције. 
 
И даље су, по захтевима из регистара и других сектора, израђивани помоћни програми за пословне 
процесе који за сада нису аутоматизовани (пре свега разне евиденције и прегледи). 
 
Осим софтвера у регистрима, континуирано је подржаван и рад делова информационог система у 
другим секторима (финансијске апликације, кадровска апликација), као и рад Инфо центра. 
 

2.3. Управљање подацима - Администрација база података и подршке испоруци е 

У оквиру управљања подацима урађено је следеће: 
− Капацитет радног тима је ојачан кроз стално оспособљавање кадрова који се баве радом са 

базама, путем курсева, менторским системом, специјализацијом и преузимањем све 
одговорнијих самосталних задатака од стране свих запослених у овој групи;  
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− Континуирано се унапређује стандардизација упита ка базама података из регистара и израда 
одговарајућих извештаја, што омогућава да се све шири круг кадрова из групе за подршку 
обучи да преузме поједине стандардне функције извештавања; 

− Започета је или битно унапређена сарадња са већим бројем институција, посебно у контексту 
почетка рада Регистра мера и подстицаја регионалног развоја и реализације пројекта „Веб 
сервис АПР за банке“;  

− Настављена је и унапређена сарадња са великим бројем министарстава и институција јавног 
сектора - у оквиру „Једношалтерског система регистрације” (Пореска управа; РЗЗО, РФПИО, 
НСЗ), са другим традиционалним партнерима (НБС, РЗС, МУП) и другима; 

− Урађен је велики број стандардних статистика и извештаја, као и сложених статистичких 
извештаја „по захтеву”, често у диктираним кратким роковима; 

 
Одржаван је и подизан ниво услуга за спољне кориснике тако што је даље унапређивана ИТ 
подршка процесу испоруке података са и без накнаде, тако што: 
− Стандардизовани су, прописани и документовани процеси испоруке података из регистара, 

како према партнерима из јавног сектора (без накнаде), тако и према банкама (путем веб 
сервиса) и другим корисницима (стандардним методама поручивања и испоруке); 

− У процесе испоруке података о статусу правних лица и предузетника успешно су интегрисани и 
комбиновани подаци из финансијских извештаја и подаци о бонитету правних лица и 
предузетника;  

− Успостављен је тимски рад, са јасном поделом посла  између ИТ сектора (подршка испоруци 
података) и службе задужене за испоруку података (рад са корисницима, администрација, 
фактурисање), при чему су примењени и усавршени квалитетни „помоћни софтверски алати“ 
који су омогућили максималну аутоматизацију овог процеса. 

 
2.4. Одржавање и унапређење Интернет стране Агенције 

Основна услуга за спољне кориснике Агенције базирана на ИКТ технологијама је Интернет страна 
Агенције  www.apr.gov.rs , преко које се омогућава претрага података и дају све потребне 
информације, а која је 2009. године успешно редизајнирана и унапређена. Од тада њено уређивање, 
одржавање и развој софтвера у потпуности раде запослени у Агенцији.  
 
Осим података из Регистра финансијских извештаја и бонитета и других регистара успостављених 
2010. године, у садржај сајта су током 2011. године интегрисани подаци из Регистра мера и 
подстицаја регионалног развоја (јавна „Мапа регистра“ и ауторизовани приступ „Апликацији 
регистра“), као и других регистара успостављених током 2011. године (Регистар удружења, 
друштава и савеза у области спорта, Регистар фондација и задужбина, Регистар судских забрана). 
 
Треба нагласити да је Интернет страна Агенције ажурна практично „у реалном времену“, 
захваљујући томе што је израђена сопственим развојним снагама, и што је у потпуности примењен 
уграђени савремени систем за управљање садржајем (CMS), са лицима посебно задуженим за 
освежавање садржаја, на нивоу Агенције и по регистрима/секторима. 
 

http://www.apr.gov.rs/�
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Перформансе претрага се прате и благовремено се предузимају мере да се оне поправе (повећање 
капацитет Интернет линка, оптимизација софтвера за претраге, замена сервера).  
 
Интернет страна Агенције је континуирано унапређивана технички и садржајно, као и по обиму 
података, и њена посећеност се из године у годину повећава, посебно у делу претрага података. 
 
Крајем 2011. године било је више од 50.000 посетилаца дневно, при чему је у „ударним часовима” 
(10.00 h-15.00 h) уобичајено било преко 10.000 претрага података на сат.  
 
Већ другу годину узастопно, Интернет страна Агенције је у традиционалном избору часописа „PC 
Press“ „WebTop50“ http://pcpress.info/top50/ сврстана у 50 најбољих веб сајтова у Србији. Ове године 
је у категорији „Друштво“ на 3. месту, уз коментар – препоруку који почиње са: „Када почињете 
сарадњу са неком фирмом, обавезно пођите од сајта Агенције за привредне регистре“. 
 

3. Интерна организација ИКТ послова 
 

У складу са плановима развоја Агенције и повећањем обима посла током 2011. године, функција 
информатике и развоја је ојачана, кадровски и организационо. 
 
Кадровски је битно ојачана група за администрацију система (посебно у делу који се тиче нове IBM 
платформе), као и структура менаџмента сектора, посебно у развојном делу.  
 
Захваљујући томе, група за развој софтвера је оспособљена да преузме озбиљније самосталне 
задатке. Ова група ће се даље још динамичније развијати. 
 
У свим групама активно се радило на оспособљавању и осамостаљивању постојећих кадрова за 
одговарајуће послове – развоја софтвера, управљања подацима и подршке.  
 
Започет је програм „интензивних интерних курсева“, које врхунски предавачи одржавају у 
поподневним часовима у Агенцији, за већи број слушалаца. Прва серија курсева била је посвећена 
раду са базама података, и дала је одличне резултате. Ова добра пракса биће настављена и 
интензивирана током 2012. године. 
 
Подела посла и сарадња међу групама (инфраструктура, подршка апликацијама, управљање 
подацима и подршка испоруци података, развој и имплементација софтвера, стратешки послови) 
даље је унапређивана, као и сарадња са другим регистрима и секторима на појединим развојним 
пројектима. 
 
Иницирана је битна реорганизација Сектора информатике и развоја, која треба да доведе до веће 
ефикасности и ефективности рада и бољег искоришћења ресурса. Суштина ове реорганизације, која 
ће бити спроведена почетком 2012. године, јесте јачање функције развоја софтвера, јаснија подела 
посла и одговорности по групама и појединцима, и посебно рад на дефинисању процедура рада и 
документовању свих аспеката система, као корак ка пуној стандардизацији. Резултат треба да буде, 

http://pcpress.info/top50/�
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осим унапређења продуктивности рада, и боље управљање процесима и подацима на свим нивоима, 
укључујући и “услуге за спољне кориснике“. 
 
Побољшањем квалитета услуга у свим сегментима рада, ИТ функција у Агенцији се даље развија у 
зацртаном правцу квалитетног и ефикасног сервиса, како за спољне кориснике, тако и за све 
запослене у Агенцији. 
 

4. Стратешки послови 
 

У складу са позицијом ИТ функције у Агенцији, запослени на ИТ пословима били су, као и 
прошлих година, непосредно укључени у реализацију низа стратешких послова Агенције, и то:  
− Вођење и координација развојних софтверских пројеката, у сарадњи са регистрима, другим 

секторима и спољним ИТ партнерима (детаљи у делу 5. Развојни послови); 
− Учешће у дефинисању пословних процеса у новим регистрима и њиховој интеграцији у 

постојећи систем регистара Агенције; 
− Учешће у планирању и извештавању на нивоу Агенције; 
− Планирање и реализација јавних набавки ИТ опреме и услуга;  
− Активно учешће у сарадњи са најважнијим спољним партнерима, пре свега са Министарством 

за телекомуникације и информационо друштво (МТИД) – сада „Управа за дигиталну агенду“ 
(укључујући сарадњу на развоју „Портала е-Управе“) , затим са Пореском управом и Управом 
за трезор при Министарству финансија, Министарством унутрашњих послова, Народном 
банком Србије и Удружењем банака Србије, Републичким заводом за статистику, итд; 

− Представљање Агенције на стручним скуповима, посебно оним који су посвећени развоју 
електронске управе и реформама јавног сектора; 

− Учешће у међународној сарадњи, кроз континуирани рад у мрежи EBR-а и кроз учешће у 
сарадњи са партнерима из иностранства. 

 
5. Развојни послови 

 
a) Почетак израде нове верзије програма за Регистар привредних субјеката („РЕПСИС“), 

као прва фаза увођења „система интегрисаних регистара АПР“ („и-регистар“) 

При дефинисању овог важног пројекта морало се имати у виду: 

− Закони који ће се примењивати од 1.2.2012. године, а пре свега Закон о привредним друштвима 
и Закон о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

− Програм развоја Агенције за привредне регистре за период 2011.-2013. године, који превиђа 
увођење „сервисне архитектуре“ система регистара (SOA), и то тако да се она прво примени на 
модулу РЕПСИС, а онда рашири на друге регистре и модуле. 

Како је наведено, ови документи усвојени су углавном крајем 2011. године, тако да је и реализација 
планова развоја софтвера морала томе да се прилагоди 

После припремних радова током октобра и новембра, реализација пројекта прилагођавања модула 
РЕПСИС је започета у децембру, и до краја године ја урађена прва фаза пројекта (пословна анализа 
и пројектовање система, почетак програмирања). 
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Пројекат ће бити завршен до краја марта 2012. године, с тим што је критична „пролазна тачка“ била 
миграција података и апликација 1.2.2012. године, која је успешно обављена. 

Резултат овог пројекта је капитална прерада модула РЕПСИС ради усклађивања са новим Законом о 
привредним друштвима, при чему се битно мењају и подаци, односно структура базе података и 
пословни процеси, односно пословна логика у програму. 

С обзиром на захтеве из Програма развоја, и поред кратких рокова се при реализацији овог пројекта 
водило рачуна да се што више послова уради не губећи из вида дугорочни циљ – припрему за 
увођење „SOA архитектуре“ у информациони систем АПР. То значи да се реинжењеринг софтвера 
за овај регистар ради тако да може да послужи као основа за реинжењеринг целог система регистара 
Агенције. 

 
b) Израда и имплементација софтвера за нове регистре 

Упоредо са унапређењем софтвера за постојеће регистре, у оквиру „система регистара Агенције“, у 
сарадњи са спољним софтверским партнером развијани су нови софтверски модули за регистре који 
су почели са радом у 2011. години, и то: 
− Регистар задужбина и фондација (почео са радом у марту 2011. г.); 
− Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта (од септембра 2011. г.); 
− Регистар судских забрана (од септембра 2011. г.). 

 
Сви наведени програми израђени су у законским роковима, уз максимално коришћење искустава и 
делова пројеката и програма сличних постојећих регистара и, где год је могуће, прилагођени 
принципима „сервисне архитектуре“. Израда и интеграција ових модула у систем регистара 
Агенције подразумевао је и одговарајуће дораде модула за обједињени пријем „IRIS“, додавањем 
функционалности специфичних за сваки од нових регистара. 
 
Сматрамо важном чињеницом да је током иницијалне израде ових софтверских модула интерни 
развојни тим преузео много већу улогу него до сада, тако што је преузео израду претрага и других 
елемената софтвера. Треба напоменути да су, с обзиром на ограничене ресурсе и кратке рокове, у 
наведеним регистрима аутоматизовани само основни пословни процеси, што ће захтевати даљи рад 
на унапређењу ових софтвера. 
 

c) Регистар мера и подстицаја регионалног развоја  

Софтвер за успостављање овог Регистра реализован је у 1. половини 2011. г. у више фаза:  
Прва фаза омогућила је унос података о актуелним мерама и подстицајима кроз интерактивну веб 
апликацију, док је у другој фази омогућен унос података из ранијих година (2008.-2010. г.) 
користећи XML фајлове са уграђеним логичким контролама. На крају, уз комплетиране податке у 
регистру овлашћеним корисницима су на располагању били и одговарајући извештаји и претраге. 
 
Последња фаза је обухватила припрему података и израду јавног интерфејса – „мапе регистра“ на 
српском и енглеском језику. 
 

d) Друга фаза унапређења програма за Регистар финансијских извештаја и података о 
бонитету правних лица  и предузетника („ФИБОН“) 

Регистар финансијских извештаја и бонитета, преузет у почетком 2010. године из НБС, урадио је 
кампању пријема и обраде финансијских извештаја за 2009. годину користећи софтвер „наслеђен“ 
из НБС, у много чему застарео. Током 2010. године урађен је већи део посла, а током јануара 2011. 
године завршена је и пуштена у рад нова верзија програмског модула за пријем и обраду 
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финансијских извештаја, која је у потпуности примењена а почетка кампање пријема и обраде 
финансијских извештаја за 2010. годину. 
 
Захваљујући битном унапређењу функционалности овог програма, корисницима је омогућено да 
финансијске извештаје за 2010. годину не само припреме и провере електронски, него и да их у 
електронској форми пошаљу Агенцији путем Интернета, а не резањем и слањем CD/DVD-а, . што је 
изузетно добро примљено од стране корисника. 
 
Као посебан део развоја софтвера овог регистра у периоду фебруар-мај 2011. године, уз помоћ 
искусног консултанта са стране, реализован је пројекат „Структурирање база података о бонитету и 
усклађивање са новом класификацијом делатности“.  
 
Осим консолидованих база података о бонитету, резултат пројекта је и успешан „пилот пројекат“ 
израде „складишта података“ (Data Warehouse) и корисничких алата за његово коришћење. 
 

e) Пројекат „Веб сервис АПР за банке“ (ЗПП) 

Овај пројекат је омогућио свим банкама да на дневном нивоу преузимају све промене података о 
имаоцима рачуна, и тако испуне обавезу из новог Закона о платном промету, који је почео да се 
примењује у децембру 2011. године. 
 
Механизам преузимања података је „веб сервис“ што значи да банке могу у сваком тренутку 
преузети актуелне податке из релевантних регистара Агенције. У складу са законом, Агенција је 
прописала све детаље спецификације овог веб сервиса и модалитете његовог коришћења, и 
управљала сложеним процесом тестирања и пуштања у рад. 
 
Алтернативни метод за повезивање је FTP сервер и биће коришћен само за једнократне послове као 
што су миграције и усклађивања података. Развијени модел веб сервиса за банке биће коришћен као 
основа за низ будућих услуга испоруке података другим клијентима. 
 

f) Рад у мрежи EBR – прилагођавање новом мрежном софтверу 

Током 2011. године реализован је врло сложен процес увођење новог нивоа централног софтвера 
EBR мреже. Овај вишемесечни процес подразумевао је неколико фаза, и у свакој од њих припрему 
(прилагођавање софтвера са наше - клијентске стране, односно промену функционалности и 
параметара веб сервиса), тестирање и верификацију исправног рада, као и коначну интеграцију и 
пуштање у рад комплетног система. Са стране Агенције, све тражени поступци урађени су 
квалитетно и у року. 
Напомињемо да је, у договору са EBR-ом, активирање Агенције у улози „дистрибутера података“ 
одложено до пуне стабилизације и уходавања новог система. 
 

g) увођење софтверских алата за колаборативни рад, управљање процесима подршке и 
развоја 

Као веома важан алат за унапређење послова и услуга које пружа Сектор информатике и развоја, 
уведени су у пуну примену софтверски алати („Open Source“ тiпа) који омогућавају ефикасан 
групни рад и пружање подршке корисницима, и то: 
− Програм OTRS (Open-source Ticket Request System) - Aлат за пријаву и праћење реализације 

захтева за подршку, било да се ради о пријави софтверских или хардверских проблема 
(„тикетинг систем“); 



 

72

Годишњи извештај о раду Агенције за привредне регистре за 2011. годину 

     

− Програм Redmine (Project management and bug-tracking tool) - Aлат за размену података и 
координацију активности, пре свега у оквиру Сектора и на развојним пројектима, али и за друге 
активности. 

 
h) Остали развојни послови 

Група за развој софтвера je стабилизована, стекла је прва самостална искуства, и оспособила се како 
за самосталан рад на пројектима средње, па и веће сложености, тако и за равноправну сарадњу са 
софтверским партнерима на капиталним развојним пројектима.  
 
Најважнији развојни послови које је интерни ИТ тим обавио или започео у 2011. години су: 
− Више помоћних програма, од којих су посебно важне апликације које служе за: 
− Аутоматско генерисање рачуна за испоручене податке; 
− Прикупљање података о радном времену, анализу и извештавање; 
− Евиденцију и управљање документима која се не генеришу кроз регистарске модуле;  
− Унапређење и примена на „мапи Регистра мера и подстицаја“ универзалног интерфејса за 

приказ статистичких података у облику мапе Србије са окрузима и општинама; 
− Стално унапређење Интернет стране Агенције, коришћењем Open Source развојног алата Dot 

Net Nuke (DNN); Обука колега за коришћење алата за управљање садржајем (CMS); 
− Унапређење коришћења веб сервиса, како за испоруку података, тако и за преузимање података 

од партнера у јавном сектору (МУП и други); 
− Припрема за увођење електронских сервиса, рад са „Порталом е-Управе“; 
− Унапређење промене програма KOFAX за скенирање и валидацију докумената; 
− Интерфејси и скриптови за претраге података у новим регистрима; 
− Већи број нових статистичких прегледа, извештаја и евиденција; 
− Израда и измене садржаја и форме свих образаца за регистре, постојеће и нове; итд. 

 
6. Унапређење безбедности система и података 

 
Одржавање и унапређење безбедности система и података стални је приоритет у раду Сектора:  
− Посебна пажња се обраћа заштити „критичне ИКТ инфраструктуре“, где се кроз наставак 

процеса „виртуелизације сервера“ и истовремену оптимизацију ИКТ инфраструктуре даље 
усавршавају правила приступа и коришћења ресурса, што представља припрему за увођење 
стандарда безбедности система и информација, планираног за следећи период; 

− Пошто је и већи део сервера за „помоћне функције“ доведен на најсавременији софтверски 
ниво, даље је унапређена функционалност, поузданост и безбедност система, не само 
„пословно критичних”, већ и осталих функција у Агенцији;  

− Унапређује се и ниво контроле приступа на бази Microsoft Public Key Infrastructure (PKI) за 
интерне кориснике, сталним усавршавањем коришћених „полиса”; 

− Посебна пажња је посвећена контроли приступа „спољних корисника” (приступ систему, 
електронској пошти и VPN-у) –стриктним правилима за коришћење лозинки, где је потребно и 
коришћењем картица, чиме се обезбеђује висок ниво сигурности целог система и посебно 
података у њему; 
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− Доследно се примењују процедуре чувања битних података (бекап), уз коришћење алата 
AdminBackup. Са увођењем нових делова и функција проширује се и садржај чуваних података, 
тако да се увек чува не само текућа садржина свих SQL база података на домену и кодови свих 
апликација, већ и „имиџи” битних параметара сервера и система; 

− Стално се прате „напади на систем“ са Интернета, и на њих се реагује како непосредно, тако и 
превентивно, сталним усавршавањем мера за рано откривање и аутоматско отклањање 
потенцијалних опасности из мреже, али и „напада изнутра“ 

− Истовремено са системским и организационим мерама безбедности, посебна пажња се обраћа 
„уграђеним мерама безбедности“ на нивоу самих софтверских апликација, како оних у 
регистрима, тако и оних окренутим спољним корисницима; 

− Имајући у виду значај података у регистрима Агенције, али и актуелне безбедносне проблеме у 
јавном сектору широм света, посебна пажња је посвећена заштити база података од „цурења“, 
на чему ће се још интензивније радити у предстојећем периоду. 

 

XVII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Концепт унутрашње организације и систематизације радних места у Агенцији за привредне 
регистре, утврђен приликом оснивања, омогућио је током протеклог периода, успостављање 
бројних нових регистара и увођење нових функционалности у Агенцији. Визија Агенције из 
претходних годишњих извештаја о раду, са задатим циљем „сви регистри на једном месту“, постаје 
реалност, а оперативна организација рада у условима јасно дефинисаних надлежности, овлашћења и 
одговорности, у атмосфери координације рада заснованој на мотивисаном и посвећеном, 
креативном тимском раду запослених, даје очигледне резултате. 
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Макро и микро организациона структура Агенције, са детаљним описима радних места и условима 
за обављање одређених послова у оквиру радног места, утврђени су Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места. 
 
Органи Агенције 
 
Законом о Агенцији за привредне регистре утврђено је да су органи Агенције управни одбор и 
директор. 
 
Управни одбор има председника и четири члана које именује и разрешава Влада, на предлог 
министарства надлежног за послове привреде. Решењем Владе 24 број 119-7831/2009 од 30.11.2009. 
године именовани су председник и чланови Управног одбора Агенције, с' тим да је један од чланова 
замењен Решењем Владе дана 07.05.2010. године. 
 
Управни одбор је током 2011. године одржао 11 седница од укупних 82 колико их је одржано од 
оснивања Агенције до краја 2011. године. На седницама Управни одбор је разматрао питања из 
своје надлежности, усвојио Извештај о раду и Финансијски извештај за претходну 2010. годину, 
Финансијски план и Програм рада за наредну 2012. годину, именовао регистратора који води 
Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта, донео Програм развоја Агенције за период 
од 2011. до 2013. године, доносио је опште акте и предлоге аката у складу са законским 
овлашћењима и др. 
 
Функцију директора Агенције врши Звонко Обрадовић, именован решењем Владе 24 број 119-
8224/2007 дана 06.12.2007. године на пет година, у поступку који је спровео Управни одбор 
објављивањем јавног конкурса. 
 
Управни одбор је активно учествовао у креирању пословне политике Агенције указујући на могуће 
пропусте у раду и одлучивању. Управни одбор је радио и одлучивао у атмосфери тимског рада и 
континуиране активне комуникације. 
 
Људски ресурси 
 
Кадровским планом за 2011. годину предвиђено је било да у Агенцији буде запослено укупно 389 
извршилаца по основу уговора о раду, од чега 364 на неодређено време, 15 извршиоца на одређено 
време ради привременог повећања обима посла и 10 извршилаца на одређено време ради замене 
привремено одсутних запослених. Такође, било је предвиђено  и ангажовање 12 лица на обављању 
привремених и повремених послова ван радног односа, као и привремено ангажовање укупно око 
400 извршилаца – чланова студентске / омладинске задруге, на оперативним пословима регистара 
током кампања које подразумевају унос великог броја података у кратким, законом одређеним 
роковима. 
 
На дан 31.12.2011. године Агенција је имала 369 запослених, од чега 357 на неодређено време, 10 
запослених на одређено време ради привременог повећања обима посла и 2 запослена на замени.  
Број ангажованих лица на привременим и повременим пословима сведен је на 9. 
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Упоредни приказ планираног и реализованог броја извршилаца 
 
 
 

 

Структура запослених у Агенцији на дан 31.12. 2005.- 2011. године 
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Структура запослених и на други начин радно ангажованих лица у периоду од 2006. године у 
Агенцији, у поређењу са бројем запослених у 2011. години, показује минималан пораст укупног 
броја од око 15%, уз значајне промене у структури, променом статуса из привремених и повремених 
послова и радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време. 
 
Укупан број ангажованих лица на привременим и повременим пословима, битно је мањи, у односу 
на претходне године, а реализовани број радних дана на месечном нивоу током целе 2011. године 
показује тенденцију уједначавања на минималном нивоу ангажовања. 
 

 

Број радних дана на привременим и повременим пословима  
по месецима у периоду 2005.- 2011. године 

 
 
Квалификациона структура, слично као и у претходним годинама, показује да већина радно 
ангажованих у Агенцији поседује IV степен стручне спреме, односно завршену средњу школу и од 
укупног броја 369 запослених у радном односу на дан 31.12.2011. године, они чине 72,9%.  
 
Треба имати у виду да су сви запослени у Агенцији оспособљени за рад на рачунару и то у 
специфичном софтверу који је у примени, што је неопходан услов, с' обзиром на природу 
делатности Агенције. Посебна пажња у Агенцији посвећује се обуци за све програме, од 
системских, преко стандардних, до помоћних. Обука је континуирана, по плану који се унапред 
прави и врши се по принципу вишефазне обуке («teach the teacher»). 
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Квалификациона структура запослених у Агенцији на дан 
31. децембар у периоду 2005. –2011. године 

 

XVIII ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДРУГИ ОПШТИ ПОСЛОВИ 

 
На основу и у складу са Планом јавних набавки, током 2011. године у Агенцији су покренута 
укупно четири отворена поступка јавних набавки, од којих је један и окончан и то за набавку  
канцеларијског материјала. У овом поступку јавних набавки учествовало је 7 понуђача, а по 
критеријуму најниже цене извршен је избор добављача разноврсног канцеларијског материјала са 
којим је закључен уговор за 2011. годину у вредности од 8,5 милиона динара. Отворени поступак за 
јавну набавку рачунарских услуга обликован је био у три партије, за набавку трајних серверских 
лиценци, трајних софтверских лиценци за виртуелизацију система – платформа за виртуелизацију 
"Vmware" и за  набавку софтверских алата. Поступак је за све три партије успешно окончан, а 
уговори додељени изабраним понуђачима у укупној вредности од 4,1 милион динара. У отвореном 
поступку јавне набавке рачунарских услуга – услуга развоја и имплементације интегрисаног 
сервисно оријентисаног информационог система Агенције, објављен је јавни позив за давање 
понуда, али су два потенцијална понуђача, пре истека рока за подношење понуда, поднела захтеве 
за заштиту права. У складу са Законом, Агенција је као наручилац, зауставила све даље радње у 
поступку јавне набавке, до доношења одлуке од стране Републичке комисије за заштиту права. У 
децембру 2011. године, у складу са Законом, објављен је јавни позив за прикупљање понуда у 
поступку јавне набавке радова на инвестиционом одржавању објекта старе зграде ФОН-а у 
Раковици, процењене вредности од 49,5 милиона динара. Овај поступак је настављен и успешно 
окончан у 2012. години.  
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У извештајном периоду Агенција је спровела и осам поступака јавних набавки добара и услуга у 
преговарачком поступку без објављивања јавног позива, од чега се четири поступка односе на 
додатне испоруке и то потрошног материјала, услуга одржавања и проширења обима лиценце. У 
два поступка предмет набавке су биле рачунарске услуге и то услуге одржавања и унапређења 
софтвера система регистара које води Агенција и услуге развоја у оквиру пројекта израде и 
интеграције новог софтверског решења за вођење Регистра привредних субјеката у складу са новим 
Законом о привредним друштвима. 
 
У истом периоду спроведено је укупно 39 поступака јавних набавки мале вредности, од чега 18 за 
набавке добара, 20 поступака за набавке услуга и 1 поступак за набавку радова, у укупно 
реализованој вредности од 61,2 милиона динара. 
 
О спроведеним поступцима јавних набавки Агенција је у законом предвиђеним роковима подносила 
детаљне кварталне извештаје Управи за јавне набавке. 
 

XIX ФИНАНСИЈСКА ФУНКЦИЈА 

 
У 2011. години финансијско пословање Агенције је обављано у функцији подршке реализацији 
задатака утврђених Програмом рада Агенције за 2011. годину, а у складу са Финансијским планом 
Агенције за 2011. годину, на које је сагласност дала Влада (,,Службени гласник РС,“бр. 3/11).  
 
Финансијска средства Агенција држи на рачунима отвореним у оквиру Консолидованог рачуна 
трезора, код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије.  
 
Сектор економско-финансијских послове је поред обављања текућих послова из своје надлежности 
радио на  даљем  унапређењу финансијске функције Агенције, посебно у делу који се односи на 
процесе контроле и извештавања о материјално-финансијском пословању и учествовао на изради 
Програма развоја Агенције за период од 2011 до 2013 године у  сегменту који се односи на 
утврђивање стратешких циљева и активности везаних за унапређивање финансијске функције 
Агенције у сегментима планирања, извештавања и финансијског управљања и контроле. У складу са 
планираним активностима из Програма развоја Агенције крајем 2011. године припремљен је у 
сарадњи са  регистрима Јединствени тарифник накнада које наплаћује Агенција, чиме је систем 
накнада уређен на једнообразан и систематичан начин. 
 
У складу са Одлуком Управног одбора, за потребе информисања истог припремани су квартални 
Извештаји о остварењу прихода и извршењу расхода Агенције и стању материјално-финансијског 
пословања Агенције у посматраним периодима, као и Извештај о реализацији недовршених послова 
из ранијег периода који су  пренети у 2011. годину.  
 
Агенција финансијске извештаје саставља у складу са Међународним стандардима финансијског 
извештавања, односно Међународним рачуноводственим стандардима и у складу са Правилником о 
рачуноводству и рачуноводственим политикама Агенције. 
 
Агенција је у 2011. години остварила укупне приходе у износу од 840,8 милиона. динара и  расходе 
из редовног пословања  у износу од 780,9 милиона динара чиме је исказала добит од 59,8. милиона 
динара.  
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Финансијским планом за 2011. годину предвиђено је инвестирање у сталну имовину из добити 
Агенције  у износу од 63,9 милиона динара. 
 
 Средства нераспоређена добит из 2010 године у износу од 13.1 мил. динара и дела текуће добити у 
износу од 27,8 мил. динара, што укупно износи 40,9 мил. динара инвестирана су током године у 
сталну имовину. По добијању сагласности Владе, ова средства евидентираће се у 2012. години у 
пословним књигама Агенције као државни капитал са којим располаже Агенција. 
 
Део неутрошене добити из текуће године  у износу од 32,0 мил. динара остаје на позицији  
нераспоређене добити у 2012. години  са наменом да их Агенција инвестира у сталну имовину 
током 2012. године  у складу са Програмом развоја Агенције у периоду 2011.-2013. година и 
Финансијским планом за 2012. годину, на које је сагласност дала Влада, коју ће евидентирати као 
државни капитал . 
 
У току 2011. године Агенција је уложила  у набавку опреме, пре свега набавку рачунарске опреме,, 
канцеларијске опреме, возила, опреме за ресторан,  комуникационе опреме и алата , у доградњу  
софтверских пројеката  (пакета) за потребе регистара привредних субјеката, залоге и лизинга и за 
нове регистре за регистрацију статусних података и финансијских извештаја.  
 
У финансијским извештајима Агенције са стањем на дан 31.12.2011. године, стална имовина 
исказана је у по садашњој вредности у износу од 270,2 мил. динара, што у односу на почетак 2011. 
године (01.01.2011. године) када је стална имовина имала вредност од 292,7 мил. динара, 
представља смањење вредности  имовине за 22,5 мил. динара. 
  
Смањење имовине настало је по основу споријег занављања средстава од њиховог трошења кроз 
редовну амортизацију. 
 
У складу са законом, финансијско пословање Агенције за 2011. годину било је предмет екстерне 
ревизије, која је у вези с тим сачинила одговарајући извештај и дала позитивно мишљење о  
финансијском пословању Агенције. 
 
Финансијски извештаји и финансијско пословање Агенције у 2011. години се у складу са законом 
припремају се  и подносе Управном одбору Агенције, односно Влади на сагласност. У оквиру ових 
извештаја дају  се свеобухватне и детаљне информације и подаци о финансијском пословању 
Агенције у 2011. години, уз одговарајући извештај и мишљење екстерне ревизије. 

 

XX ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 

 
Главне ПР активности биле су усмерене на правовремено информисање привредних субјеката, 
предузетника, правних лица али и најшире јавности о редовним активностима Агенције, као и 
успостављању пет нових регистара.  
 
Поводом почетка пријема редовних годишњих финансијских извештаја за 2010, 23. фебруара је 
одржана конференција за новинаре на којој је Регистраторка за финансијске извештаје Ружица 
Стаменковић подсетила сва правна лица и предузетнике који воде своје пословне књиге по систему 
двојног књиговодства на рок за подношење редовних годишњих финансијских извештаја. Такође, 
јавност је информисана и о томе да је у циљу подизања квалитета финансијског извештавања 
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унапређен поступак пријема и обраде финансијских извештаја, као и да су уведене неке новине: 
достављање извештаја састављених применом посебне апликације АПР-а преко интернета, 
обједињавање више додатних докумената у оквиру јединственог Захтева за регистрацију 
финансијског извештаја, као и омогућавање замене финансијског извештаја, до окончања 
прелиминарне обраде. Саопштењима је АПР редовно извештавала јавност о току пријема и обраде 
завршних рачуна, као и почетку издавања података из финансијских извештаја за 2010. год. и 
пружању услуга бонитета, 20. маја. Поводом објављивања макроекономског саопштења о 
пословању привреде у Републици Србији у 2010. години, у Агенцији је 8. јуна одржана 
конференција за новинаре на којој су објављени резултати пословања привреде дати су на основу 
података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. Ово макроекономско саопштење, 
као и преостала три (о пословању финансијских институција, о пословању непрофитних 
институција и пословању економских целина), објављена су на интернет страници АПР-а, а 
штампани примерци Саопштења о пословању привреде у РС у 2010. години дистрибуирани су 
представницима владе, министарстава и другим државним институцијама. 
 
Веб сајт АПР-а уврштен је на листу 50 најбољих домаћих веб презетнтација, а ову вест објавио је 
31. јануара магазин "PC Press", који организује јавно гласање. Према оцени гласача, Агенција за 
привредне регистре је једна од ретких ефикасних државних институција, а сајт www.apr.gov.rs је 
обавезно прва адреса на којој сви који склапају пословне контакте проналазе важне информације о 
начину регистрације и податке о оснивачима, капиталу и пословању фирми. 
 
Поводом почетка рада Регистра задужбина и фондација и представништава страних задужбина и 
фондација, Регистраторка Нивес Чулић упозорила је 1. марта постојеће задужбине, фондације и 
фондове да, уколико желе да наставе са својим активностима, морају да ускладе своје статуте и 
остала акта са одредбама новог закона, као и да у наредних годину дана они морају да поднесу 
пријаву за усклађивање, како би били уписани у електронски регистар у АПР-у. Поводом завршетка 
усклађивања, Регистраторка за удружења Нивес Чулић је 22. априла обавестила удружења и 
друштвене организације који нису испунили ову своју законску обавезу о последицама и 
активностима које ће Агенција предузети тим поводом. На својој интернет страници, АПР је 
објавила претрагу података о удружењима у поступку ликвидације, са списком удружења и 
друштвених организација који нису поднели пријаву за упис усклађивања до законског рока. После 
истека тог рока, 17.06.2011. је објављен списак удружења који нису предали пријаву за упис 
усклађивања закључно са тим датумом. Пошто је истекао рок за усклађивање, поштом су послата 
решења регистратора о брисању ових правних лица из Регистра удружења, а о свим овим 
активностима правна лица су обавештавана на веб сајту АПР-а. Циљ ове активности био је 
успостављање јединственог регистра са ажурним подацима и тачним бројем активних удружења. 
Поводом завршетка пререгистрације, 16. августа је одржана конференција за новинаре на којој су 
учествовали министар за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Милан 
Марковић, директор АПР, директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Ивана 
Ћирковић и директор удружења „Грађанске иницијативе” Миљенко Дерета. На конференцији су 
објављени резултати пререгистрације која је трајала двадесет месеци: 10.549 усклађених удружења, 
4.317 новооснованих и 2.300 предмета у обради.  
 

http://www.apr.gov.rs/�
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Директор Звонко Обрадовић је 29. марта потписао Меморандум о разумевању са директором 
немачког Министарства правде области Северна Рајна – Вестфалија Петером Кампом у 
Дизелдорфу. На основу тог меморандума, Србија се укључила у пилот пројекат за израду 
јединствене платформе за електронску размену података о регистрованим компанијама, огранцима 
и финансијским извештајима за Немачку, Ирску, Аустрију, Швајцарску, Македонију и Србију. 
Потписивању меморандума присуствовао је и Регистратор у Регистру привредних субјеката 
Миладин Маглов. Пилот пројекат, који представља заједничку платформу Европске комисије и 
владе Савезне Републике Немачке, постаће јединствени модел за систем који ће бити успостављен 
на нивоу Европске уније најкасније до 2014. године. 
 
Агенција се обратила јавности саопштењем и тв прилогом са снимљеном изјавом Регистраторке 
Тање Вукотић – Маринковић, објављеном на сајту Инфобироа, о томе да су у Регистру 
финансијског лизинга од 17. маја почели да се региструју и уговори о финансијском лизнигу чији су 
предмет непокретне ствари. 
 
На сајту АПР-а је 29. јула објављен Нацрт Закона о поступку регистрације, чиме је документ 
стављен у јавну расправу, а привредници позвани да пошаљу своје примедбе. Као главни циљеви за 
доношење овог закона наведени су: обухватање поступка регистрације и евиденције свих правних 
лица, финансијских извештаја и уговорних обавеза које се региструју/евидентирају у Агенцији; 
смањење трошкова поступка регистрације; уређивање поступка регистрације у свим регистрима на 
јединствен начин; развијање електронске комуникације и електронских сервиса. 
 
Регистар судских забрана почео је с радом 19. септембра и тим поводом Регистраторка за судске 
забране гостовала је на РТС-у, тв прилози са овом темом емитовани су на више електронских 
медија, а о овој теми извештавали су и писани медији. Истакнуто је да ће захваљујући том регистру 
грађани моћи да провере податке о забранама отуђења или оптерећења над покретним стварима, 
непокретностима или стварним правима на непокретностима.  
 
Поводом почетка рада Регистра спорта, Спортски Савез Србије је организовао низ инструктивних 
састанака широм Србије, а у Министарству спорта и омладине је 21. септембра одржан јавни радни 
састанак представника АПР-а са спортским савезима, удружењима и друштвима, на коме су 
разматрана конкретна питања у вези почетка регистрације спортских организација у 
новоустановљени Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта. Радном састанку су 
присуствовали министарка омладине и спорта Снежана Самарџић – Марковић, председник 
Спортског Савеза Србије Александар Шоштар, директор АПР Звонко Обрадовић и регистраторка за 
спортска удружења, друштва и савезе Нивес Чулић. На дан почетка рада Регистра спорта, 23. 
септембра је у АПР организована конференција за новинаре на којој је председник Спортског 
Савеза Србије Александар Шоштар први, у име Савеза, поднео пријаву за пререгистрацију. 
 
Агенција је остварила сарадњу са Балканском истраживачком новинарском мрежом - БИРН Србија, 
организацијом која се бави промовисањем професионалних стандарда у новинарству и обуком 
новинара у Србији, учествујући у пројекту „Око јавних финансија“. У оквиру тог пројекта 
организован је дводневни тренинг посвећен контроли јавних финансија који је имао циљ да се 
представници најважнијих електронских и писаних медија упознају са транспарентним буџетским 
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процесима. Регистраторка за финансијске извештаје Ружица Стаменковић одржала је 23. октобра у 
Аранђеловцу тренинг „Транспарентност финансијских извештаја у Србији“. Такође, у организацији 
БИРН-а је 30. новембра у Народној скупштини одржан Национални буџетски форум 2011 на коме је 
народним посланицима и представницима међународних и домаћих организација представљена 
Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја. Регистар је почео са радом 1. фебруара, када 
је отпочео поступак обједињавања података из 10 државних институција које додељују средства за 
подстицање регионалног развоја, а директор АПР је том приликом најавио да ће на интернет 
страници Агенције бити објављена и интерактивна Мапа Регистра са јавним подацима о врсти и 
висини улагања, даваоцима и корисницима ове врсте помоћи.  
 
На крају календарске године је приређена штампана публикација „Програм развоја Агенције за 
привредне регистре у периоду од 2011. до 2013. године“, која је дистрибуирана представницима 
владе и другим државним органима. 
 
Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  
 
На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Агенција је одговорила 
на 107 захтева тражиоца, за 37 одсто више у односу на 2010. годину.  
 
Агенција је у 5 случајева делимично одговорила на захтеве тражиоца, достављањем тражених 
информација и података, док су одбијени делови захтева који се односе на бесплатно достављање 
копија докумената електронском поштом. Такође, одбијена су 2 захтева невладине организације 
која је тражила, бесплатно, део електронске базе података из Регистра удружења. Остали захтеви 
тражиоца информација обрађени су у редовном поступку Агенције, уз плаћање одговарајућих 
накнада у складу са прописима којима се уређује рад Агенције.  
 

Табела са приказом радњи и мера предузетих на примени 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2011. години 

 
Ред.
бр. 

Тражилац 
информације 

Број 
усвојених 
захтева 

Број 
делимично 
усвојених 
захтева 

Број одбијених 
захтева 

Укупан број 
изјављених жалби 

1. Грађани 54 5  5 
2. Медији 32    
3. Удружења  7  2 2 
4. Политичке странке 1    
5. Органи власти 7    
6. Остали 6    

7. Укупно 107 5 2 7 
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Медијско праћење Агенције  
 
У посматраном периоду, о Агенцији је објављено 1.575 прилога у медијима (74.0% у штампаним, 
19.3% у електронским и 6.7% у интернет медијима). Од тога је највећи број прилога неутралног 
тоналитета – 98.48%, потом следе позитивни – 1.14% а најмање је негативних – 0.38%.  
 

Медијска експонираност АПР у праћеним медијима 
 

 
Тоналитет - оцена 

Статистика 
Негативна Неутрална Позитивна

дневни 4 818 4 829 71,1% 

74.0% 

периодични 1 173 1 179 15,4% 

локални 1 148 1 149 12,8% 

регион  9  9 5,7% 

ШТАМПАНИ 6 1148 12 1166 

национални  155 2 157 51,6% 

19.3% локални  145 2 147 48,4% 

ЕЛЕКТРОНСКИ  300 4 304 

ИНТЕРНЕТ  103 2 105 6.7% 

Укупно: 6 1551 18 
1575 

% 0,38% 98,48% 1,14% 

 
Од штампаних медија, највише прилога објавиле су дневне новине – 71.1%, а Агенција је имала 
највише појављивања у Блицу, Вечерњим новостима и Данасу. У оквиру периодичних медија, 
истиче се Ekonom:east, а од локалних Врањске и Зрењанин. Од тв и радио станица са националном 
фреквенцијом, највише прилога емитовали су РТС1 и ТВ Б92. Међу интернет порталима се 
издвајају www.ekapija и www.biznisnovine.com. 
 
Најзаступљеније теме током 2011. биле су: подаци са интернет странице АПР-а, Регистар 
финансијских извештаја, регистрација предузећа и регистрација удружења, законска регулатива и 
пререгистрација спортских организација. 
 

http://www.ekapija/�
http://www.biznisnovine.com/�
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Тоналитет прилога о АПР у медијима 
 
 

 

Процентуални удео тоналитета прилога о Агенцији за привредне регистре 
у медијима у 2010. и 2011. години 

 

XXI МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 
У складу са једним од стратешких циљева Агенције – континуирани развој и унапређење 
међународних односа – АПР је током 2011. године додатно интензивирао сарадњу са 
европским и ваневропским привредним регистрима и струковним међународним 
асоцијацијама (Форум европских привредних регистара, Европски привредни регистар, 
сарадња заснована на Споразуму о размени података, Форум привредних регистара, 
Међународно удружење привредних администратора) и био партнер у неколико 
међународних и регионалних пројеката финансираних из фондова ЕУ. 
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• Европски привредни регистар (European Business Register - EBR) и сарадња 

заснована на Споразуму о размени података (Information Sharing Agreement – 
ISA): 
 
После интензивних и свеобухватних припрема спроведених током 2010. и 2011. године, 
Агенција је у задатом року (27. мај 2011. године) извршила успешну миграцију на нову, 
знатно унапређену платформу (EBR 3.0 platform), чиме су се значајно побољшале све 
перформансе електронске мреже EBR-а. 
 
У складу са ISA споразумом, Агенција је и током 2011. године наставила електронску размену 
података са партнерима интегрисаним на мрежу EBR-а (пружаоци и дистрибутери података 
званичних националних привредних регистара и институција надлежних за регистрацију 
привредних субјеката из 26 европских држава), тј. континуирано је омогућавала 
неексклузиван приступ подацима садржаним у електронској бази Регистра привредних 
субјеката, обезбеђујући следеће EBR сервисе: 

 
1) Претрагу привредних субјеката, осим предузетника (EBR Company search); и 

 
2) Генерисање следећих стандардизованих EBR извештаја: 

- извештај о привредном субјекту (EBR Company Profile Report); и 
- извештај о власницима/оснивачима привредног субјекта (EBR Company Appointments 

Report). 
 
Кроз чланство у EBR-у Агенција је била укључена и у активности у вези са предлогом 
Директиве Европског парламента и Савета о интерконекцији привредних регистара, која се 
бави изналажењем најоптималнијег решења (електронске мреже или електронске платформе) 
које ће омогућити централизован приступ званичним регистрованим подацима на нивоу целе 
ЕУ. 
 
Као чланица ове међународне асоцијације Агенција је учествовала и у два пројекта 
финансирана од стране Европске комисије: 
 

- SPOCS - Simple Procedures Online for Cross-Border Services (Једноставне онлајн 
процедуре за прекограничне услуге) - пилот пројекат који има за циљ олакшавање 
прекограничних електронских комуникација кроз изградњу нове генерације онлајн 
портала (тзв. тачака јединственог контакта), развој заједничких спецификација и алата 
за електронске сервисе (техничка и семантичка интероперабилност, промоција е-
Документа, и стварање директоријума услуга); и 
 

- BOWNET – пројекат који се спроводи у оквиру борбе против прања новца и 
спречавања других финансијских кривичних дела, са циљем идентификације стварних 
власника (beneficial owners) правних лица;  

 
Представници АПР-а су учествовали на пролећном и јесењем заседању Генералне скупштине 
потписника ISA споразума и Генералне скупштине Европске економске интересне групације 
Европског привредног регистра (EBR E.E.I.G.), као и на Техничком форуму EBR-а. 
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• Форум европских привредних регистара (European Commerce Registers’ Forum – 
ECRF) 

 
Као члан ове најмногочланије струковне асоцијације званичних институција надлежних за 
регистрацију привредних субјеката из 32 европске државе, Агенција је учествовала у 
следећим активностима: 

 
‐ припрема програма XIV Годишње конференције и агенде заседања Генералне скупштине 

Форума, одржаних у Немачкој, у организацији Министарства правде области Северна 
Рајна Вестфалија;  
 

‐ директор АПР-а је учествовао у стручном делу конференције својом запаженом 
презентацијом Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (уз приказ пилот верзије 
мапе овог Регистра), којој су поред многобројних представника европских и 
ваневропских регистара присуствовали и високи функционери Европске комисије;  

 
‐ представник Агенције је у својству члана Радне групе Форума (коју чине и представници 

привредних регистара Шведске, Норвешке, Велике Британије, Румуније, Србије, 
Привредних комора Италије и Холандије, и немачког Министарства правде области 
Северна Рајна Вестфалија) активно учествовао у раду на унапређењу и побољшаању 
упитника статистичко-аналитичког годишњака - „Преглед Форума” (ECRF/CRF Survey), 
анализи прикупљених података, и изради финалног текста овог документа, који је 
презентован на Годишњој конференцији Форума, и који је као најзначајнији пројекат 
Форума у целости финансиран из буџета Форума; 

 
‐ на основу Меморандума о разумевању АПР-а и немачког Министарства правде области 

Северна Рајна – Вестфалија, потписаног у Дизелдорфу, 29. марта 2011. године, Агенција 
учествује у пилот пројекту Немачке, Ирске, Џерзија, Македоније и Србије за 
успостављање платформе за електронску размену података о регистрованим привредним 
субјектима и огранцима, у складу са Једанаестом директивом Савета бр. 89/666/ЕЕЗ, која 
има фокус на захтеве у погледу обелодањивања података о огранцима - “branch 
disclosure”; 

 
‐ као партнер међународног конзорцијума (Немачка, Ирска, Џерзи, Македонија и Србија), 

АПР је обавио низ припремних активности за учешће Агенције у пројекту „Оквир за 
моделирање политике и економску анализу” (Policy Modeling and Economic Analysis 
Framework – POMODEA), којим ће се током 2012. године аплицирати за средства из 
програма „ФП7” Европске комисије, са циљем креирања система ИКТ алата заснованих 
на интернет платформи који би допринели размени знања о макроекономским и 
микроекономским моделима, политикама, њиховом учинку, итд. 

 
• Форум привредних регистара (Corporate Registers Forum - CRF) и Међународно 

удружење привредних администратора (International Association оf Commercial 
Administrators – IACA) 
 
На позив организатора Годишње конференције IACA-е, директор АПР-а је ширу међународну 
стручну јавност (представници регистара САД-а, Сингапура, Новог Зеланда, Хонг-Конга, 
Кине, великог броја европских регистара, Светске банке - Јединице за израду Doing Business”-
а, итд.), по први пут подробније упознао са Регистром мера и подстицаја регионалног развоја 
и мапом овог Регистра. 
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• Сарадња са Светском банком (World Bank Group), Међународном финансијском 

корпорацијом (International Financial Corporation – IFC), Међународним 
монетарним фондом (International Monetarу Fund - IMF), Организацијом за 
економску сарадњу и развој (ОЕCD), Саветом страних инвеститора (Foreign 
Investors Council) 

 
‐ Као и свих претходних година, Агенција је и током 2011. интензивно сарађивала са 

Светском банком и Међународном финансијском корпорацијом, на изради различитих 
студија, прегледа и анализа, као што су: „Пословање 2012” (Doing Business 2012), „Преглед 
привреднх активности у 2012.” (2012 World Bank Group Entrepreneurship Snapshots - 
WBGES), „Употреба информационо-комуникационих технологија у пројектима у вези 
отпочињања пословања” (Use of ICT in Business Entry Projects), а настављена је и 
традиционално интензивна, блиска и веома успешна сарадња са Канцеларијом Светске 
банке у Београду; 

 
‐ На свој лични захтев, стални представник ММФ-а у Србији, г. Богдан Лисоволик, је 

посетио Агенцију (11. март 2011), како би се непосредно упознао са организацијом АПР-а, 
његовом надлежношћу, услугама које пружа, плановима развоја за наредни период, итд.; 

 
‐ Настављена је вишегодишња успешна сарадња са Организацијом за економску сарадњу и 

развој (ОЕCD), првенствено у вези са Матрицом индикатора за праћење Акта Европске 
комисије о малим предузећима (Small Business Act), и праћењем резултата студије 
„Повезаност националне и регионалне политике развоја малих и средњих предузећа у 
Републици Србији”; 

 
‐ настављена је и интензивна сарадња са Саветом страних инвеститора, првенствено у 

давању инпута потребних за израду годишње публикације Савета – „Бела књига”, која 
садржи предлоге за побољшање инвестиционе климе у Србији. 

 
• Билатерална међународна сарадња (Словенија, Македонија) 
 

‐ Агенција је током 2011. године наставила сарадњу са Агенцијом Републике Словеније за 
јавно правне евиденције и сродне услуге (AJPES), у циљу размене искустава у вези са: 
годишњим финасијским извештајима; управљањем и повезивањем различитих база 
података, укључујући ИТ сектор (протоколи и интерне процедуре); изведеним услугама 
према заинтересованим корисницима (услуге по поруџбини); пружањем услуга путем 
електронских веб-сервиса, укључујући и е-наплату; провајдовањем и дистрибуцијом 
податка путем електронске мреже Европског привредног регистра, итд. 

 
‐ Са партнерима из Македоније (Централни регистар Републике Македоније и Ре-актив доо), 

обављен је низ припремних активности за учешће АПР-а у пројекту „Платформа за 
размену финансијских и корпоративних података” (Financial and Corporate Data Exchange 
Platform - FCDX), који има за циљ обезбеђивање статистичког прегледа и добијање 
упоредивих показатеља за компаративну анализу успешности привредних субјеката 
регистрованих у Србији и Македонији, који представља основ за развој тзв. “POMODEA” 
платформе. 
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• Сарадња са државним институцијама - Министарство економије и регионалног 
развоја и Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије 

 
У координацији са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије и 
Министарством економије и регионалног развоја, представници Агенције су током 2011. године 
били активно укључени како у Унапређени стални дијалог између Републике Србије и Европске 
комисије у процесу приближавања Европској унији, тако и у давање одговора на Упитник Европске 
комисије достављен Влади Србије у циљу припреме Mишљења о захтеву РС за пријем у чланство 
ЕУ. 
 

XXII УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

 
Током 2011. год. Агенција је континуирано наставила процес трансформације у државни 
интегрисани статусни регистар кроз заокруживање свог нормативног и оперативног оквира на 
следећи начин: 
 
 
1. Усвајањем Закона о поступку регистрације у Агенцији као и изменом основног закона 

Агенције успостављен је принцип јединственог уређења процедура и база података у односу 
на све регистре Агенције; 

 
2. Усвајањем Програма развоја 2011-2013. год. утврђени су стратешки циљеви и оперативне 

активности на изградњи Агенције као државног интегрисаног регистра; 
 

3. Подршком Владе и ресорног Министарства економије и регионалног развоја, током 2011. 
године, опредељен је објекат и обезбеђена финансијска средстава за трајно решавање 
питања смештаја драгоцене архивске грађе привреде и правних лица у Србији што ће у 
наредном периоду омогућити успостављање јединственог система управљања 
документацијом; 
 

4. У области међународног интер-регистарског повезивања Агенција је препозната као 
институција чији модел и искуства могу послужити као узор за креирање електронских 
сервиса на регионалном и међународном нивоу; 

5. Професионално руководство и запослени, систем вредности који се негује у Агенцији и 
хармонизација правне струке и најмодернијих технологија представљају репрезентативни 
пример добре праксе у организацији јавне администрације у Србији. 

 
 
 
Број  10-5-11-1/12 
Датум  27.02.2012. 
 

УПРАВНИ ОДБОР 
ПРЕДСЕДНИК 

 
Бојан Бајчета 
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