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ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 

 
 

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ 
 
Оснивање  
 
Агенција за привредне регистре (у даљем тексту:Агенција) основана је Законом о 
Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС," бр. 55/04) са својством 
правног лица,односно са правима,обавезама и одговорностима утврђеним законом. 
Начин и делокруг рада регистара  у 2009. години утврђени су Законом о Агенцији за 
привредне регистре и посебним законима: Законом о регистрацији привредних 
субјеката ("Службени гласник РС", бр. 55/04), Законом о заложном праву на покретним 
стварима и правима уписаним у регистар („Службени гласник РС“, бр. 57/03,  61/05 и 
64/06 ) и Законом о финансијском лизингу („Службени гласник РС“, бр. 55/03 и 61/05) 
Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09)  и Изменама и допунама   
Закона о јавном информисању („Службени гласник РС“, 71/09). Измене и допуне 
Закона о Агенцији за привредне регистре(("Службени гласник РС," бр. 111/09), којима 
је проширен делокруг рада Агенције, уједначен начин вођења регистара и прецизиране 
поједине одредбе  начина финансирања, руковођења управљања и контроле пословања,  
ступиле су на снагу почетком 2010. године.  
На рад Агенције за привредне регистре као Агенције која је основана посебним 
законом примењују се и одређене одредбе Закона о јавним агенцијама ("Службени 
гласник РС", бр. 18/05 и 81/05-исправка). 
Ради остваривања надлежности Агенције у вези са регистрацијом привредних 
субјеката, у Агенцији су у складу са законом и Статутом Агенције  образоване 
организационе јединице ван седишта Агенције и то у: Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, 
Панчеву, Суботици, Зрењанину, Ваљеву, Лесковцу, Пожаревцу, Краљеву, Ужицу и 
Зајечару и Косовској Митровици. 
Органи Агенције су  у складу са законом и Статутом Агенције Управни одбор и 
Директор Агенције. 
Седиште Агенције је у Београду,Република Србија на адреси: ул. Бранкова 25, 11000 
Београд. 
 
Делатност  
 
У Агенцији за привредне регистре у 2009. години су се водили законом утврђени 
регистри, као јединствене централизоване базе података, и то: 

1) Регистар привредних субјеката у оквиру којег се обавља регистрација 
привредних друштава , предузетника, представништава страних правних лица и 
огранака страних правних лица и годишњих финансијских извештаја; 

2) Регистар заложног права на покретним стварима и правима; 
3) Регистар финансијског лизинга; 
4) Регистар удружења; 
5) Регистар страних удружења и  
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6) Регистар јавних гласила. 
 

Регистар удружења, Регистар страних удружења и Регистар јавних гласила су нови 
регистри , који су отпочели са радом у последњем кварталу 2009. године. 
  
Средства за  рад Агенције обезбеђена су из прихода које је Агенција у складу са 
законом и Годишњим финансијским планом Агенције за 2009. годину остварила  по 
основу обављања послова  из своје надлежности. 
 
 Из донације Владе Републике Јужне Кореје  обезбеђена су нематеријална средства у 
виду  лиценцираних софтверских алата, која ће бити стављена у функцију током 2010. 
године са преосталим средствима из донације ( хардвер и софтвер) која треба да се 
реализују до средине 2010. године.  
 
У складу са Мишљењем Министарства финансија Републике Србије -Управе за Трезор 
број: 011-00-100/2005-1 од 12.08.2005. године, пословни рачун Агенције се  налази у 
систему Консолидованог рачуна Трезора, код Управе за трезор Министарства 
финансија, као подрачун сопствених прихода Агенције. 

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  
АГЕНЦИЈЕ 

 
Правни основ за састављање финансијског извештаја Агенције, усвајање истог од 
стране Управног одбора Агенције (у даљем тексту:Управни одбор) и подношење Влади 
као оснивачу садржан је у одредби става 3. члана 46. Закона о јавним агенцијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 81/05-исправка). Према овој одредби, Управни 
одбор Агенције усваја и подноси оснивачу финансијски извештај према правилима за 
подношење завршних рачуна јавних предузећа, што према мишљењима  Министарства 
финансија Републике Србије - Управе за Трезор број:06 Број. 011-00-100/2005 од 
12.08.2005. године и  број: 350/2005-06/31 од 24.11 2005. године значи, да Агенција 
своје финансијске извештаје саставља у складу са одредбама Закона о рачуноводству и 
ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06 и111/09) и према Правилнику о контном 
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/06,119/08,9/2009 и 
4/2010). 

2.1. РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање 
финансијских извештаја за пословну 2009. годину обављано је у складу са Законом о 
рачуноводству и ревизији, Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), 
Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ), пратећим 
правилницима, професионалном и интерном регулативом. 
 
Финансијски извештаји су састављени у форми и садржини која је прописана 
Правилником о садржини и форми финансијских извештаја  за привредна друштва, 
задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/06, 5/07 –
исправка 119/08 и 2/2010). 
 



 
 

Извештај о финансијском пословању  за 2009. годину   

  5 
 

 

Извештајна валута Агенције је динар. Финансијски извештаји Агенције су исказани у 
хиљадама динара. 

2.2. РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 
 
Код састављања финансијских извештаја примењиване су рачуноводствене политике 
утврђене   Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Агенције 
брoj: 10-5-29/06 који је Управни одбор Агенције усвојио на седници од 23. 11. 2006. 
године и Правилником о допуни Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 
политикама бр:10-5-4/07 и 10-5-35/08). 

2.3. НЕЗАВИСНА РЕВИЗИЈА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2009. ГОДИНУ 

 
Независну ревизију Финансијских извештаја Агенције за 2009. годину извршило је 
предузеће за ревизију FOCUS TEAM REVIZIJA d.o.o. из Београда, према Уговору број: 
08-3-239/09 од 07.12.2009. године. Ревизора је у складу са одредбама члана 8. Закона о 
Агенцији за привредне регистре  изабрао Управни Одбор Агенцијe Одлуком број:10-5-
40/09  са седнице  од 25.11. 2009. године. 
 
У вези с тим, предузеће за ревизију ''Focus Team Revizija '' је обавило ревизију 
финансијског пословања Агенције и сачинилo Извештај о извршеној ревизији са 
Мишљењем овлашћеног ревизора број: 01-95/10 од 22. фебруара 2010. године,  који се 
дајe као саставни део Извештаја о финансијском пословању Агенције зa 2009. годину. 
 

3. ПОКАЗАТЕЉИ РАДА РЕГИСТАРА АГЕНЦИЈЕ  
 
Рад регистара Агенције у 2009. години обављан је у функцији  остварења задатака који 
су утврђени Програмом рада Агенције и законским надлежностима Агенције, а који су 
поред текућих послова подразумевали и окончање пренетих  послова регистрације из 
2008. године  и скенирање документације из претходних година.  
 
Регистар привредних субјеката је   у 2009.години примио укупно 451.907 разних 
захтева, што је за 2% више у односу на 2008.годину,када је тај број износио 443.313 
захтева. Захтеви обухватају оснивање,промене података и брисање привредних 
субјеката,као и издавање извода регистрованих података и разних потврда. 
 
У току 2009.године оснивања привредних друштава су имала  пад од око 12,8%, 
односно основано  је 10.041 друштава, док је у 2008. години регистровано оснивање 
11.502 друштва. Такође, у току 2009. године укупно је обрисано 3.610 привредних 
друштава, што је за 16,6% више него у 2008. години, када је тај број износио 3.098 
брисаних  привредних друштава.. 
 
У поступку регистрације  привредних друштава због непотпуне документације донето 
је 25.314 закључака, што је за 9,5% више  него у 2008. години, када је донето 23.110 
закључака.   
 
У 2009 години примљено је 120.061 финансијских извештаја, што је за око 5,5% више 
него у 2008. години.  
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У 2009. години регистровано је 39.390 нових предузетника, што је  за 10,6% мање 
него у 2008. години, а брисано је 36.579 предузетника, односно 1,5% више него у 2008. 
години, чиме је број предузетника повећан за 2.811 нова предузетника.У поступку 
регистрације, због непотпуне документације донето је 5.490. закључака,што је за 23,7% 
више него 2008.године.  
 
Пренети послови из 2008. године. Сви пренети  послови из ранијих година, који су се 
највећим делом односили на скенирање документације завршени су до краја 
2009.године. 
 
Регистар финансијског лизинга. Током 2009. године у Регистру финансијског 
лизинга поднето је укупно 23.306 захтева за упис уговора, забележби, престанак и 
брисање уговора,што је на приближном нивоу из 2008. године, а за 16% мање од 
планираног за 2009.годину.  
 
Током 2009. године донето је укупно 52 закључака о обезбеђењу доказа којима је 
наложено уређење захтева, што представља 0,2% укупно поднетих захтева. 
 
Сви пренети незавршени  послови из претходних година који су се највећим делом 
односили на скенирање документације су завршени до краја 2009. године,а незавршени 
послови скенирањадела документације  из друге половине 2009. године исказани су као 
пренети послови у 2010.годину. 
 
Регистар заложног права на покретним стварима и правима. У Регистру заложног 
права на покретним стварима и правима примљено је укупно 37.688 захтева за 
регистрацију и друге услуге . У односу на претходну годину, када је примљено укупно 
24.904 захтева,  број поднетих  захтева  током 2009. године увећан  је за 51%. 
 
Због неуредности захтева или непотпуности поднете документације у посматраном 
периоду донето је укупно 3.855 закључака путем којих је наложено уређење захтева, 
што представља 12,6 % укупног броја поднетих захтева  за регистрацију. 
 
 Пренети незавршени  послови из претходних година, који су се највећим делом 
односили на скенирање документације су завршени до краја 2009. године, а  
незавршени послови скенирања дела документације из друге половине 2009.године су 
исказани као пренети послови у 2010.годину. 
 
Регистар удружења и Регистар страних удружења. У Регистру удружења и Регистру 
страних удружења који су отпочели са радом у последњем кварталу 2009.године 
примљено је укупно 750 пријава за вршење уписа у Регистре,80 захтева за издавање 
потврда и 15 захтева за издавање уверења о подацима уписаним у Регистрима. 

4. ПРИХОДИ 
 
Правни основ за  остваривање прихода Агенције садржан је у одредбама члана 5. став 
2. Закона о Агенцији за привредне регистре ( "Службени гласник РС", бр. 55/2004) 
којим је утврђено да се средства за рад Агенције обезбеђују из  прихода по основу 
обављања своје надлежности, донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних 
правних и физичких лица и других извора финансирања, у складу са законом. 
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Висина накнада за услуге Агенције није се мењала у току 2009. године иако је 
Финансијским планом Агенције за 2009. годину предвиђено повећање  накнада у првој 
половини године просечно до 10%,  за услуге регистрације финансијског лизинга и 
заложног права и  просечно  до 20 % у другој половини године за услуге регистрације 
привредних субјеката.  
 
Врста и висина накнада за регистрацију и друге услуге у оквиру појединих  регистара 
Агенције  у 2009. години регулисане су : Уредбом о висини накнаде за регистрацију и 
друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (,,Службени гласник РС,“ бр. 
109/05) ;Уредбом о висини накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које 
пружа Агенција за привредне регистре у поступку вођења Регистра 
удружења(,,Службени гласник РС,“бр. 86/09 ;Правилником о висини накнаде за услуге 
које пружа Агенција за привредне регистре у оквиру Регистра финансијског 
лизинга(,,Службени гласник РС,“ бр. 111/05 и 67/06); Правилником о висини накнаде за 
услуге које пружа Агенција за привредне регистре у оквиру Регистра заложног права на 
покретним стварима и правима(,,Службени гласник РС,“ бр. 111/05 и 67/06 и 84/07) и 
Правилник о поступку достављања електронских података и висини накнаде које 
Агенција наплаћује за издавање извода у електронској форми. (Одлука Управног 
одбора број:10-5-17/06 од 16.06.2006. године). 
  
Основа за утврђивање и признавање прихода извештајног периода и разграничавања 
прихода наредног обрачунског периода у складу са Правилником о рачуноводственим 
политикама Агенције (примењен МРС 18 ) је степен довршености услуга на датум 
Биланса стања, у оквиру појединих регистара.  
 
Финансијским планом  Агенције за 2009. годину на који је сагласност дала Влада 
својим Решењем 05 Број: 400-76/2009 („Службени гласник РС“, бр. 04/09 од 20. јануара 
2009. године) предвиђено је да Агенција оствари укупне приходе од 629.400.000 
динара, од чега је остварено 562.345.744 динара, или  89,3%  од планираног износа. У 
структури укупних прихода Агенције од 562.345.744 динара, приходи по основу 
накнада од обављања делатности остварени су у висини од 554.681.110 динара, што 
представља  98,6% од укупно остварених  прихода. У оквиру овог износа, накнаде по 
основу текућих послова регистрације из 2009. године износе 536.468.045 динара,што у 
односу на  приходе из 2008. године представља повећање за око  9,0 мил. динара. 
 
Накнаде  по основу  завршених пренетих послова из претходних година које су у 
Билансу стања  под 31.12.2008. године исказане као разграничени приходи(пасивна 
временска разграничења) у износу од 18.213.065 динара приходоване су у 2009. години 
у целокупном  износу на основу Извештаја Комисије за попис степена завршености 
послова и временских разграничења и у вези с тим на основу Одлука Управног одбора 
Број: 10-5-18/09 од 23.04.2009. године и Број: 10-5-38/09 од 25.11.2009. године.  
 
По основу недовршених послова из 2009. године за које су накнаде унапред наплаћене, 
(највећим делом односе се на скенирање документације из друге половине године  и на 
предмете који су предати  на поступање у Агенцију задњих дана пословне године) у 
наредну годину пренето је 8.014.682 динара и то по основу незавршених послова: 
Регистра привредних субјеката 3.784.824 динара; Регистра финансијског лизинга 
1.549.405 динара; Регистра заложног права на покретним стварима и правима 2.479.653 
динара и Регистра удружења 200.800 динара. Разграничени приходи из 2009. године су 
планирани као  саставни део  прихода Агенције за 2010. годину  и чине саставни део  
Финансијског плана Агенције за 2010. годину (у износу од око 6,0 мил. динара) на који 
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је сагласност дала Влада својим Решењем 05 број: 400-358/2010  („Службени гласник 
РС“, бр. 05/10 од 28. јануара 2010. године). 
Пренети приходи из 2009. години мањи су за преко 50,0%у односу на претходну 
годину, што показује да Агенција из године у годину смањује обим и вредност 
пренетих послова, тако да се очекује да у 2010. години и наредним годинама као 
пренети послови буду само предмети регистрације који су у складу са законом 
примљени  последњих дана  пословне године, за које је наплаћена накнада, а 
регистрација није окончана јер се законски рок за окончање регистрације преноси у 
наредну пословну годину.  
 
У корист осталих прихода у току извештајног периода пренето је 7.617.430,73 динара 
на име обрачунатих трошкова амортизације средстава која су добијена из донација, док 
остали приходи у износу од  47.209,97 динара представљају приходе од тендерске 
документације,  курсних разлика и осталих прихода. 
 
У односу на остварење у 2008.  години, укупни приходи Агенције у 2009. години мањи 
су за  4,0%, највећим делом због пада  пренетих  прихода (у 2009.години износили 18,2 
мил.динара, а у  2008. години 43,0 мил.динара). Истовремено приходи  по основу 
послава из текуће године већи су за око  2,0%.                                                                                                        

                                
ПЛАН/ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА ЗА 2009. ГОДИНУ 

                                                                                                            -  дин. 

Ред. 
бр. Врста прихода Остварено 

у 2008. год. 
Планирано 
за 2009. год. 

Остварено у 
2009. год. 

Индекс 
 

5/3 5/4 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Накнада за регистрацију 
привредних субјеката 475.887.255 512.900.000 473.668.590 99 92 

2. Накнада за регистрацију 
уговора о лизингу 51.046.734 54.200.000 27.751.464 54 51 

3. Накнада за регистрацију 
уговора о заложном праву 43.601.200 50.000.000 51.189.576 117 102 

4. Накнада за регистрацију 
удружења 2.071.480   

5. Остали пословни и остали 
приходи 12.334.179 12.300.000 7.664.634 62 62 

У к у п н о: 582.869.368 629.400.000 562.345.744 96 89 
 
У структури укупних прихода Агенције од 562.345.744 динара, највеће учешће имају  
приходи остварени у оквиру Регистра привредних субјеката (по основу  накнада за 
регистрацију привредних друштава, предузетничких радњи, финансијских извештаја и 
по основу других услуга)  у износу од 473.668.590 динара и представљају   84,2% од 
укупних прихода Агенције. У оквиру прихода Регистра привредних субјеката исказане 
су и  накнаде наплаћене  по основу издавања извода у електронској форми  у износу од  
16.264.140 динара. У односу на приходе предвиђене Финансијским планом Агенције за 
2009. годину, укупни приходи Регистра привредних субјеката  остварени су са 89,3 %, 
што је резултат  нижег остварења накнада од електронских извода, као и изостанка 
планираног усклађивања висине накнада у другој половини 2009. године. У оквиру 
укупних прихода Регистра привредних субјеката, приходи  по основу пренетих послова 
из претходног извештајног  периода  износе 17.006.336 динара.   
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По основу наплате накнада за регистрацију уговора о финансијском лизингу остварен 
је приход у износу од 27.751.464 динара, што  је у односу на план  за 2009. годину 
мање  за 48,8 %, а у односу на 2008. годину за 45,6%. У оквиру  прихода  овог Регистра, 
накнаде  по основу  текућих послова из 2009. године износе 27.050.659 динара, док 
накнаде  по основу пренетих послова из претходног извештајног периода износе 
700.805 динара. У структури укупних прихода Агенције, приходи од регистрације 
уговора о финансијском лизингу  учествују са 4,9 %. 
 
По основу регистрације уговора о заложном праву на покретним стварима и правима 
остварени су приходи од 51.189.576 динара, што је за 2,4 % више од планираних 
прихода, а за 17,4% више у односу на остварење истих у 2008. години. У оквиру ових 
прихода накнаде по основу текућих послова из 2009. године  износе 50.683.652 динара, 
а по основу пренетих послова  из претходног извештајног периода 505.924 динара. У 
структури укупних прихода Агенције, приходи од регистрације уговора о заложном 
праву учествују са 9,1%. 
 
Накнаде по основу регистрације удружења остварене су у укупном износу од 
2.071.480 динара. Финансијским планом за 2009. годину нису предвиђени приходи 
овог регистра, који је отпочео са радом у октобру 2009. године. 
 
Регистар јавних гласила, који је отпочео са радом у октобру 2009. године није 
остварио приход,  с обзиром да за услуге регистрације овог регистра законска решења 
нису дала могућност  за наплату одговарајућих накнада.  
     
Остали приходи. У оквиру ове врсте прихода који су остварени у износу од 7.664.634 
динара, највеће учешће имају  приходи по основу условљених донација који износе 
7.617.431 динара. Остало чине  приходи  од тендерске документације, од курсних 
разлика и остали приходи. У односу на укупно планиране остале приходе Агенције, 
исти су остварени су са 62,3, % а у структури укупних прихода Агенције  учествују са 
1,4%.                                                                                                                                                                   

5. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА СТАЛНУ ИМОВИНУ 
 
Финансијским планом Агенције за 2009. годину  планирана су укупна средства за 
редовне расходе пословања укључујући и издатке за стална средства у укупном износу 
од 635.200.000 динара, од чега је за редовне расходе пословања планирано 612.600.000 
динара, док је за инвестирање у сталну имовину планирано 22.600.000 динара.  
 
Одлуком Управног  одбора Агенције  број: 10-5-20/09 од 19. јуна 2009. године и 
Одлуком  број: 10-5-34-1/09 од 16. октобра 2009. године о преусмеравању планских 
позиција утврђених Финансијским планом Агенције за 2009. годину, а сагласно члану 
3. Финансијског плана Агенције за 2009. годину (,,Службени гласник РС“,бр. 4/09) 
извршено је преусмеравање средстава  у оквиру одређених планских позиција 
одобрених на име расхода унутар тачке 2. Финансијског плана Агенције за 2009. 
годину у укупном износу од 20.600.000 динара, што представља 3,30% од укупно 
планираног  обим расхода и издатака за 2009. годину. 
 
Преусмеравање средства у оквиру одређених планских позиција  спроведено је имајући 
у виду извршење трошкова закупа у периоду јануар – мај 2009. године и потребу да се 
обезбеде додатна средства за покриће ових трошкова због продужења рокова везаних за 
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пресељење у нову пословну зграду, као и увећање трошкова платног промета. 
Повећање средстава на  позицијама  трошкова закупа пословног простора ( конто 533) 
и трошкова платног промета( конто 553), извршено је на рачун умањења средстава у 
оквиру  планских позиција: трошкови бруто зарада ( конто 520),  доприноси на 
зараде(521), трошкови ПТТ услуга(531), трошкови репрезентација( конто 551)  и 
трошкови пореза( конто 555). 

5.1.  СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И ПРЕПОРУКА ВЛАДЕ О ОГРАНИЧЕЊУ 
И РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА У 
АГЕНЦИЈИ 

 
У реализацији трошкова Агенција се руководила обимом и динамиком остваривања 
прихода, приоритетима у финансирању појединих врста расхода, ликвидношћу 
Агенције, као и мерама везаним за ограничавање појединих врста трошкова донетим од 
стране Управног одбора и Директора Агенције, у складу са Закључком Владе 05 
Број:121-1198/2009 од 26. фебруара 2009. године и у складу са са другим смерницама  
Владе донетим ради смањења јавне потрошње у јавном сектору. 
У сегменту који се тиче трошкова зарада и других примања запослених стриктно је 
поштован Закон о привременом смањењу плата,односно зарада,нето накнада и других 
примања у државној администрацији и јавном сектору („Службени гласник РС“, број  
31/2009).   
Посебна пажња је посвећена смањењу трошкова репрезентације, службених путовања, 
употребе фиксних и мобилних телефона, отпреме поштанских пошиљки, употребе 
интернета, трошкова сајмова, рекламе и промоције,  коришћења службених возила  и 
других врста трошкова који нису директно везани за делатност Агенције. У  вези с тим 
су од стране УО Агенције донети  одговрајући Правилници којим су утврђени 
критеријуми за коришћење средстава репрезентације,права на употребу службених 
возила и права на коришћење мобилних телефона. Поменута акта су учињена трајно 
доступним јавности. 
У циљу јачања управљачке и контролне  функције  вршено је извештавање Управног 
одбора Агенције о пословним и финансијским резултатима Агенције на кварталном 
нивоу, док је приликом спровођења јавних набавки успостављена ефикаснија 
процедура и  већи степен контроле ове активности. 

5.2. РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
 
Према подацима исказаним у Завршном рачуну Агенције за 2009. годину, текући 
трошкови пословања Агенције су износили 553.558.027  динара, или 90,3% од 
планираних трошкова. У односу на остварене трошкове пословања у 2008. години, када 
су исти износили 539.632.035 динара, трошкови пословања у 2009. години већи су за 
свега 2,6%, што само по себи  представља потврду да је Агенција у овој извештајној 
години остварила завидну рационализацију трошкова пословања. 
 
Сви трошкови су признати у периоду у коме су настали, у складу са начелом настанка 
пословног догађаја. 
 
Трошкови запослених  које чине зараде, накнаде зарада, порези и доприноси из зарада 
и на терет послодавца и  остала лична примања запослених (превоз на посао и са посла 
запослених, службена путовања и друго.) представљају највећу  ставку у оквиру 
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укупних трошкова Агенције  у висини од 360.380.657 динара. У структури укупних 
пословних расхода ови трошкови учествују са 65,1%.  
 
Поред трошкова запослених, значајно учешће у укупним расходима Агенције имају и 
следеће врсте трошкова: трошкови закупа пословног простора извршени у износу од 
45.173.951 динара, чије је учешће у расходима 8,2%; трошкови по основу уговора  
(уговори о делу, ауторски уговори, уговори о привременим и повременим пословима и 
накнаде члановима Управног одбора ) који у износу од 33.028.032 динара у укупним 
расходима учествују са 6,0%; трошкови ПТТ услуга у висини од 22.088.688 динара, 
који у структури укупних расхода учествују са 4,0%; трошкови амортизације од 
26.786.670 динара, са учешћем у укупним расходима од 4,8% и трошкови 
канцеларијског материјала и ситног инвентара у износу  од 16.776.906 динара, са 
учешћем у укупним расходима од 3,0%. 
 
Трошкови материјала у износу од 16.776.906 динара највећим делом се односе на  
утрошени канцеларијски материјал и ситан инвентар, а извршени су са 98,7% од 
планираног износа. 
 
Трошкови горива и енергије у износу од 3.520.833 динара су извршени са 20,1% у 
односу на планиране. Ови трошкови се највећим делом односе на трошкове горива, 
трошкове грејања и  трошкове електричне енергије у пословној згради Агенције у ул. 
Бранкова 25. С обзиром да је пресељење у нову  пословну зграду Агенциије извршено 
знатно касније од планираног, нису остварени планирани трошкови грејања и 
електричне енергије.   
 
Трошкови зарада, накнада зарада, накнада по уговорима са физичким лицима и 
остали лични расходи износе 393.408.689 динара и остварени су са 96,9% од 
планираног износа. 
 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији  
за 2009. годину систематизована су радна места за укупно 326 извршилаца у сталном 
радном односу,  док су  Финансијским планом Агенције за 2009. годину планирана 
средства за 305 извршилаца. 
 
На дан састављања биланса Агенција је имала укупно 301 запосленог и то: у сталном 
радном односу 291 радника и по уговору на одређено време 10 радника (од чега је 7 
радника на замени дуже одсутних радника). Просечан број запослених на основу стања 
на крају месеца у 2009. години био је 295 извршилаца.  
 

Ред. 
бр. Стручна спрема 

Систематизован 
број радних места 
у 2009. години 

Планирани број  
извршилаца у 
2009. години 

Попуњена радна 
места на дан 31.12. 

2009. године 
1 I      СТЕПЕН 2 2  
2. III   СТЕПЕН 9 6 8 
3. IV   СТЕПЕН 243 237 234 
4. VI   СТЕПЕН 13 9 9 
5. VII  СТЕПЕН 59 51 50 

УКУПНО: 326 305 301 
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Расходи  за зараде и накнаде зарада запослених извршени су на основу : Правилника о 
раду  који је донео Управни одбор Агенције (број: А21/05 од 25.03.2005. године,  број: 
10-8-4/06,10-5-17/08 и број:10-5-29/09); Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Агенцији (број 10-8-7/08 од 15.04.2008. године и број 
10-8-39/09 од 11.09.2009. године) и  Закона о привременом смањењу плата односно 
зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору 
(Службени гласник РС, бр. 31 /09).  У 2009. години вредност обрачунског  бода није 
мењана, а последње повећање  вредности бода за 6 % извршено  је у  августу месецу 
2008. године.  
 
Финансијским планом Агенције за 2009. годину планирана су средства за бруто зараде 
и доприносе на терет послодавца у укупном износу од 379.000.000 динара, од чега за 
бруто зараде 321.700.000 динара и за доприносе на терет послодавца 57.300.000 динара. 
 
Агенција је интерном прерасподелом средстава у оквиру  планских позиција 
Финансијског плана Агенције а на основу одлука Управног одбора преусмерила 
средства од 16.000.000 динара  са  планске позиције трошкова бруто зарада и 
2.800.000 динара средстава са  планске позиције доприноса на терет послодавца  на  
позицију трошкови закупа пословног простора, чиме су планирана расположива 
средства за бруто зараде и доприносе на терет послодавца  смањена на коначни износ 
од 360.200.000 динара. 
 
Трошкови бруто зарада (нето зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и 
доприносима  из зарада запослених) и доприноси  на терет послодавца остварени су у 
укупном износу од 351.607.633 динара. У односу на Финансијским планом одобрена 
средства  трошкови зарада остварени су са 97,6%. 
 
Трошкови бруто зарада у износу од 299.093.187 динара остварени су за 295  запослених 
радника по уговорима о раду на неодређено и одређено радно време (просечан број  на 
нивоу 2009. године), што  у односу на Финансијским планом одобрена  средства за 
бруто  зараде од 305.700.000,00 динара представља уштеду од  6.608.813 
динара,односно од 2,2 % планираних средстава. 
 
У структури укупно исплаћених бруто зарада, у оквиру Финансијским планом 
одобрених средстава за 2009 годину,а на основу оствареног рада   исплаћено је укупно:  
      - по основу редовног  радног времена 263.813.060 динара,  

- по основу радног учинка 94.787 динара ,  
- по основу прековременог рада 676.044 динара , 
- по основу накнада за топли оброк 23.206.334 динара и  
- по основу регреса за годишњи одмор 11.302.962 динара. 

 
Из нето зарада запослених за све извршиоце чији  је месечни  износ зарада прелазио 
40.000 динара,  вршен је обрачун обустава и уплата посебног пореза  на посебан 
порески рачун у складу са Законом о привременом смањењу зарада.  У том смислу 
износи исплаћених нето зарада нису прелазили законом дозвољени максимум 
(шестоструки износ просечне зараде умањен за посебан порез у складу са законом ). 
 
Средства утрошена за бруто зараде у 2009. години већа су у односу на исплаћена 
средства у 2008. години за око  15,6 мил. динара, као резултат пренетог ефекта из друге 
половине 2008. године ( корекција  коефицијената одређених категорија запослених и  
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повећање вредности бода за 6,0% ),  као и повећања броја запослених за 9 извршиоца у 
2009. години.  
 
Трошкови накнада по привременим и повременим пословима, накнада 
члановима Управног одбора као и накнада по другим уговорима у износу од 
33.028.032 динара остварени су са 93,8% у односу на планирана средства. 
 
По основу уговора о привременим и повременим пословима ангажовано је у просеку 
57 извршилаца  на пословима  за чијим радним ангажовањем није постојала  трајна 
потреба. Трошкови накнада по овим уговорима износе 27.989.445 динара.  
По сонову уговора о делу и уговора о ауторским уговорима Агенција је у просеку 
месечно ангажовала 3 (три) извршиоца, што финансијски износи 1.478.816 динара за 
уговоре о делу и 369.744 динара за ауторске уговоре.   
Трошкови накнада члановима Управног одбора износе  укупно 2.349.409 динара. Нето 
месечна надокнада за чланове  управног одбора током целе 2009. године износила је 
30.000,00  динара, док је надокнада за председника Управног одбора износила месечно 
37.500,00 динара. Средства су планирана и остварена у складу са Закључком Владе 05 
Број : 120-4780/2008 од 06. новембра 2008. године. 
Остали лични расходи и накнаде који се односе на накнаде трошкова службених 
путовања, превоза  на посао и са посла  и  на друга давања у износу од 8.773.024 динара 
остварени су са 82,8 % у односу на планиране износе. Трошкови службених путовања 
су извршени рестриктивно са 45% у односу на планирани износ. 
    

                                                                                                                              - дин. 

Врста примања План 2009. 
године 

Остварено 
2009. године 

Индекс 
3/2 

1 2 3 4 
Накнада по уговорима о привременим и 
повременим пословима 28.000.000 27.989.444 100 

Уговори о делу 1.500.000 1.478.816 99 
Ауторски уговори            700.000  369.744 53 
Остали уговори са физичким лицима 1.400.000 840.618 60 
Накнаде члановима управног одбора 3.600.000 2.349.409 65 
Трошкови превоза на посао и са посла 6.700.000 6.524.670 97 
Накнада за службена путовања 2.200.000 998.499 45 
Отпремнине 500.000 278.342 56 
Солидарна и друга давања 1.200.000 971.513 81 
 
Трошкови ПТТ услуга( трошкови телефона и отпреме поште) у износу од 22.075.926 
динара остварени су са 72,6% у односу на планиране трошкове  у складу са 
спроведеним активностима на рационализацији ових трошкова. 
 
Трошкови одржавања основних средстава  у износу од 6.660982 динара остварени су 
са 71,6% у односу на планиране.  
 
Трошкови закупа пословног простора у износу од 45.173.952 динара остварени су  са 
96,1%  у односу на   средства  одобрена  Изменама Финансијског плана Агенције,према 
Одлукама Управног одбора о преусмеравању планских позиција. 
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Трошкови рекламе и промоције у износу од 627.301 динара остварени су са 44,8%, у 
односу на планиране , а у односу на остварене у 2008. години са 17,6%, као резултат 
предузетих мера штедње. 
 
Трошкови амортизације основних средстава и нематеријалних улагања остварени су 
у износу од 26.786.670 динара, од чега се 7.617.431 динара односи на амортизацију 
сталне имовине која је набављена из средстава донација, тако да је у том износу 
исказан и приход од условљених донација. Обрачунати трошкови амортизације 
признају се као трошак у текућем обрачунском периоду. Обрачун амортизације врши се 
методом пропорционалног отписивања, при чему основицу за амортизацију чини 
набавна вредност или цена коштања умањена за преосталу вредност средстава, у складу 
са усвојеном рачуноводственом политиком Агенције. У односу на планиране, трошкови 
амортизације су остварени са 83,7%, због каснијег активирања основних средстава који 
су били условљени преласком у нову пословну зграду Агенције. 
 
Трошкови непроизводних услуга у износу од 24.230.154 динара односе се на: услуге 
одржавања софтвера и набавку годишњих лиценци (10.205.912 динара); услуге 
физичко-техничког обезбеђења (5.514.695 динара ); накнаде општинским управама за 
преузимање документације везане за регистрацију предузетника (4.739.620 динара); 
трошкове микрофилмовања, годишње лиценце за скенирање, и остале непроизводне 
услуге (2.009.864 динара); трошкове ревизије завршног рачуна (377.600 динара) и 
трошкове стручног усавршавања( семинари, курсеви и слично 701.650 динара). У 
односу на план ови трошкови извршени  су са 93,13%. 
 
Трошкови  репрезентације у износу од 495.898 динара остварени су са 23,6% у односу 
на планиране, а са 26,3 % у односу на остварење у 2008. години  захваљујући   
предузетим мерама штедње. 
 
Трошкови премије осигурања, платног промета и чланарина у износу од 2.699.221 
динара остварени су са 58,7% у односу на планиране, а у односу на 2008. годину већи 
су за 6,2%.Током 2009. године није извршено осигурање имовине и запослених за шта 
су била планирана средства.  
 
На име чланарина за чланство у Европском привредном регистру (ЕБР) плаћено је 
1.132.687 динара, док је на име чланства Агенције у Европском удружењу 
комерцијалних регистара (ЕЦРФ) плаћено 286.607 динара, што укупно износи  
1.419.294 динара. 
 
Трошкови накнада за уређење грађевинског земљишта и други порези на терет 
трошкова пословања остварени су у износу од 4.741.297 динара, односно са 60,8% у 
односу на планиране, док су  у односу на остварене у 2008. години већи за 58%.Уштеда 
на овој позицији трошкова резултат је продужења рока за усељење у пословну зграду 
Агенције у ул. Бранковој 25 у Београду. 
 
Остали нематеријални трошкови  у износу од 3.125.439 динара односили су се 
углавном на: трошкове оглашавања Агенције у вези са информисањем јавности о 
обавезама које за привредне субјекте произилазе из примене Закона о регистрацији 
привредних субјеката, Закона о  финансијском лизингу и Закона о заложном праву на 
покретним стварима и правима,Закона о удружењима и из примене Закона о изменама  
закона о јавном информисању (1.556.201 динара);трошкове прибављања стручне 
литературе за рад  стручних служби и обуку запослених (727.600 динара); таксе и друге 
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нематеријалне трошкове. У односу на планиране, ови трошкови су остварени са 59,0%, 
а у односу на 2008. годину мањи су за 23,0% у складу са препорукама Владе и мерама 
које је донео Управни одбор Агенције. 
 
Трошкови камата и курсних разлика у износу од 61.129 динара  остварени су са 
30,6% у односу на планиране. 
 
Остали расходи у износу од 340.443 динара остварени су са 48,6% у односу на 
планиране, а односе се на губитке по основу продаје и расходовања опреме и на 
издатке за културне , хуманитарне и остале намене. 
                                                                                                                                  

ПЛАН/ ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА 2009. ГОДИНУ 
-   дин. 

Ред. 
број 

 

Конто 
 Врста расхода Остварено 

2008. год. 
Планирано 
2009. год. 

Остварено 
2009. год. 

Индекс 

6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 512 Трошкови  
материјала 11.225.417 17.000.000 16.776.906 151 99 

2 513 Трошкови горива и 
енергије 1.263.972 17.500.000 3.520.833 278 20 

3 520 
Трошкови бруто 
зарада и накнада 
зарада 

283.450.115 305.700.000 299.093.188 106 98 

4 521 
Трошкови 
доприноса на зараде 
на терет послодавца 

49.870.022 54.500.000 52.514.445 105 96 

5 522 Трошкови накнада 
по уговору о делу 1.247.875 1.500.000 1.478.816 119 99 

6 523 
Трошкови накнаде 
по ауторским 
уговорима 

531.923 700.000 369.744 70 53 

7 524 

Трошкови накнада 
по привременим и 
повременим 
пословима 

30.457.494 28.000.000 27.989.445 92 100 

8 525 
Трошкови накнаде 
по другим 
уговорима 

1.085.195 1.400.000 840.618 77 60 

9 526 
Трошкови накнада 
члановима управног 
одбора 

2.665.676 3.600.000 2.349.409 88 65 

10 529 Остали лични 
расходи и накнаде 7.118.079 10.600.000 8.773.024 123 83 

11 531 
Трошкови ПТТ 
услуга и доставе 
поште 

29.254.848 31.600.000 23.145.057 79 73 
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Ред. 
број 

 

Конто 
 Врста расхода Остварено 

2008. год. 
Планирано 
2009. год. 

Остварено 
2009. год. 

Индекс 

6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 532 Услуге текућег 
одржавања 6.241.480 9.300.000 6.660.982 107 72 

13 533 Трошкови 
закупнина 41.517.534 47.000.000 45.173.952 109 96 

14 534 Трошкови сајмова 290.677 300.000    
15 535 Трошкови рекламе 3.560.851 1.400.000 627.301 18 45 

16 539 

Трошкови 
комуналних и 
осталих 
производних услуга 

1.033.741 2.500.000 1.764.055 171 71 

17 540 Амортизација 27.649.475 32.000.000 26.786.670 97 84 

18 549 Остала дугорочна 
резервисања 1.000.000    

19 550 
Трошкови 
непроизводних 
услуга 

28.855.518 26.000.000 24.230.154 84 93 

20 551 Трошкови 
репрезентације 1.886.700 2.100.000 495.899 26 24 

21 552 Трошкови премије 
осигурања 371.578 2.000.000 328.622 88 16 

22 553 Трошкови платног 
промета 851.328 1.000.000 929.005 109 93 

23 554 Трошкови 
чланарина 1.319.646 1.600.000 1.441.594 109 90 

24 555 

Трошкови пореза-
уређење 
грађевинског 
земљишта и остали 
порези 

2.992.052 7.800.000 4.741.297 158 61 

25 559 

Остали 
нематеријални 
трошкови-трошкови 
оглашавања у 
штампи 

4.052.404 5.300.000 3.125.439 77 59 

26 562 Расходи камата 334 150.000 42.242 - 28 

 563 Негативне курсне 
разлике 10.941 50.000 18.887 173 38 

27 570 

Губици по основу 
расходовања и 
отписа основних  
средстава 

254.260 500.000 221.123 87 44 

28 579 Остали непоменути 572.900 200.000 119.320 21 60 
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Ред. 
број 

 

Конто 
 Врста расхода Остварено 

2008. год. 
Планирано 
2009. год. 

Остварено 
2009. год. 

Индекс 

6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
расходи 

29 591 

Расходи-промене 
рачуноводствене 
политике и 
исправке грешке 

300.000    

Укупно 539.632.035 612.600.000 553.558.027 103 90 

5.3. ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 
  
Финансијским планом  Агенције за 2009. годину  за инвестиције у основна средства 
планиран је износ од 22.600.000 динара. Реализација финансијских средстава за 
инвестиције у 2009. години у износу од 12.703.424. динара представља остварење од 
56,2% у односу на планом предвиђена укупна средства 
 

ПЛАН/ИЗВРШЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2009. ГОДИНУ 
 

                                                                                                                              -   дин. 

Конто Опис Извршено у 
2008. год. 

Планирано 
за 2009. 
год. 

Извршено 
у 2009. 
год. 

Индекс 

5/3 5/4 
1 2 3 4 5 6 7 

011, 
014 

Софтвери, лиценце и 
остала нематеријална 
улагања 

7.692.191 10.900.000 7.387.637 96 68 

023 Опрема 24.021.153 11.700.000 5.315.787 22 45 
Укупно 31.713.344 22.600.000 12.703.424 40 56 

 
Инвестиције у набавку опреме у 2009. години односиле су се на набавку: рачунарске 
опреме у износу од 2.324.479 динара; канцеларијског намештаја у износу од 2.534.174 
динара и комуникационе опреме у износу од 457.134 динара.  
У 2009. години настављено је са инвестирањем у доградњу  софтверских пројеката  
(пакета) за потребе регистара залоге, лизинга и привредних субјеката. За доградњу 
софтвера уложено је 3.851.520 динара, а за набавку апликативних лиценцираних 
софтвера 3.536.117 динара . 
Инвестирање у сталну имовину остварено је из наменски опредељених средстава за 
реализацију,,Пројекта једношалтерског система привредних субјеката“ у износу од 
5.539.271. динара и из текућег прихода(добити) Агенције за 2009. годину у износу од 
7.164.153. динара. 
 
У 2009. години Агенција је на име донације Републике Јужне Кореје (КОICА) добила 
средства у виду софтверских алата у вредности од 54.707.875,51 динара, који се у 
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књиговодству Агенције воде као нематеријална улагања у припреми  и део  су 
Програма улагања Владе Републике Јужне Кореје прихваћене Закључком Владе 05 
број:337-1745/2008 од 24. априла 2008. године, који  ће се окончати испоруком 
софтвера и хардвера током 2010. године. Циљ ове донације је  унапређење постојећег 
електронског системе у оквиру регистара Агенције, увођење е-архиве  и изградња  
информационог чворишта за  кориснике услуга Агенције(државне институције и 
заинтересоване кориснике из реалног сектора), као и за даљу доградњу и развој 
једношалтерског система регистрације привредних субјеката. 

6. СТАЛНА ИМОВИНА  
 

У финансијским извештајима Агенције са стањем на дан 31.12.2009. године, стална 
имовина исказана је у по садашњој вредности у износу од 191.789.600 динара, што у 
односу на почетак 2009. године (01.01.2009. године) када је стална имовина имала 
вредност од 151.386.123 динара, представља увећање вредности сталне имовине за 
40.403.477 динара. 
 Увећање имовине настало је по основу евидентирања средстава из донације у оквиру 
позиције  нематеријалних улагања у припреми. 

 
Стална имовина Агенције има следећу структуру: 

Нематеријална улагања 139.931.887 динара 

Опрема 51.857.713 динара 

Свега стална имовина 191.789.600 динара 

7. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА  
 

Финансијским планом Агенције за 2009. годину  предвиђено је да разлика између  
укупних прихода и расхода износи 16.800.000 динара,  која је у целини планирана за  
инвестирање у  сталну имовину Агенције. Финансијским планом Агенције за 2009. 
годину није планиран вишак прихода над расходима и издацима за улагања у сталну 
имовину, па самим тим ни вишак за уплату у буџет Републике Србије.  
 
Агенција је по годишњем обрачуну, као разлику између укупно остварених прихода од 
562.345.743,62 динара и расхода из редовног пословања од 553.558.027,42 динара, 
остварила нето добит у  износу од 8.787.716,20 динара.  
 
Део добити ( вишак прихода над расходима) у износу од 7.344.153,96 динара 
инвестиран је током године у сталну- нефинансијску имовину у складу са 
Финансијским планом  Агенције одобреним од стране  Владе. По добијању сагласности 
Владе на овај Извештај, ова средства евидентираће се у пословним књигама Агенције 
као  државни капитал са којим располаже Агенција. 
  
Део добити (вишак прихода над расходима изнад износа уложеног у сталну имовину) у 
износу од 1.443.562,24 динара биће уплаћен у складу са одредбама члана 6. став 1. 
Закона о Агенцији за привредне регистре и са Мишљењем Министарства финансија бр. 
403-1682/2006-001-005 од 23.10.2006. године, на рачун буџета Републике Србије. 
 
Остварени вишак прихода над расходима и издацима за нефинансијску имовину 
(1.443.562,24 динара) настао је као резултат уштеда у пословању Агенције,пре свега 
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уштеда у делу трошкова планираних за зараде запослених,за репрезентацију, рекламу, 
као и уштеда везаних за улагања у сталну нефинансијску имовину. 
 
 
 
 УПРАВНИ ОДБОР 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Бојан Бајчета 

 
 
 
Број  10-5-17/10     
Датум  26.02.2010. 
 
 
Прилога: 8 

• Извршење Финансијског плана Агенције за 2009. годину (Табеле:1,2 и 3) 
• Биланс стања                                  
• Биланс успеха 
• Извештај о токовима готовине 
• Извештај о променама на капиталу 
• Статистички анекс 
• Напомене уз финансијске извештаје  
• Извештај и мишљење  екстерног Ревизора 
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