
 

2. 
ПРЕПОРУКА Обавезу оглашавања у дневној штампи финансијских извештаја за јавна друштва 

заменити обавеом оглашавања на интернет страници Агенције за привредне регистре 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 
 Закону о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 

(„Службени гласник РС“, број 47/06) 

 Правилник о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о 

поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“, бр.100/06,116/06 и 37/09). 

начин спровођења  Подношење Влади нацрта закона којим ће се предложити измена Законa о тржишту 

хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени гласник РС“, 

број 47/06), којом ће се обавеза оглашавања финасијских извештаја јавних друштава 

уместо у дневним гласилима спроводити на интернет страни (сајту) Агенције за 

привредне  регистре. 

 Усвајање Правилника о изменама Правилника о садржини и начину извештавања јавних 

друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник 

РС“, бр.100/06,116/06 и 37/09) у циљу усаглашавања са изменом Закона из предходног 

става. 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД 

ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

Члан 1. 

У Закону о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 

(„Службени гласник РС“, број 47/06) у члану 64. став 1. реч: „изда“ замењује се речју: „објави“, 

а речи: „у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије“ 

замењује се речима: „на интернет страни агенције надлежне за вођење регистра у који се 

региструју привредна друштва“. 

Члан 2. 

У члану 65. став 2. после речи: „одбијању“ реч: „јавно“ бише се, а речи: „у једном 

дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике“ замењују се речима: „на 

интернет страни агенције надлежне за вођење регистра у који се региструју привредна 

друштва“. 

 



Члан 3. 

У члану 66. став 1. речи: „у једном дневном листу који се дистрибуира на целој 

територији Републике“ замењује се речима: „на интернет страни агенције надлежне за вођење 

регистра у који се региструју привредна друштва“. 

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 
Подносилац иницијативе  1) Поштанска штедионица а.д; 

2) две анонимна физичка-правна лица. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Обавеза оглашавања финансијских извештаја у дневним гласилима ствара непотребно велике трошкове јавним 

друштвима и знатно отежава њихово пословање, посебно ако се узме у обзир да јавна друштва имају обавезу да све 

финансијске извештаје о свом пословању достављају и Комисији за ХоВ, организатору тржишта и брокерско-дилерском 

друштву, на чијим интернет страницама (сајтовима) се финансијски иузвештаји објављују. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Усвајањем ове препоруке, јавна друштва би на годишњем нивоу уштедела најмање 6.000.000 €,  повећала би се и 

правну сигурност заинтересованих лица (мањинских акционара, потенцијалних инвеститора), јер им је интернет 

страница Агенције за привредне регистре досупна у сваком моменту, за разлику од дневних листова, који углавном нису 

доступни ван територије Републике Србије. 

 ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени гласник РС“, број 

47/06)  и Правилником о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са 

правом гласа („Службени гласник РС“, бр. 100/06, 116/06 и 37/09), прописано је да јавна друштва имају обавезу да, 

између осталог, објаве у дневном листу са тиражом од најмање 100.000 примерака који се дистрибуира на територији 

Републике Србије, најмање пет финансијских извештаја о пословању, и то: 

- извод из финансијског извештаја; 

- усвојен годишњи финансијски извештај; 

- усвојен полугодишњи финансијски извештај, који се објављује два пута годишње; 

- извештај о битним догађајима. 

Обавеза оглашавања финансијских извештаја у дневним гласилима ствара непотребно велике трошкове јавним 



друштвима и знатно отежава њихово пословање, посебно ако се узме у обзир да јавна друштва имају обавезу да све 

финансијске извештаје о свом пословању достављају и Комисији за ХоВ, организатору тржишта и брокерско-дилерском 

друштву, који их на својим интернет страницама (сајтовима) објављују. 

Имајући у виду да високи трошкови администрирања утичу на затварање отворених акционардских друштава, а да 

је емитовање хартија од вредности, у овом случају акција, „најјефтинији“ облик докапитализације, потребно је 

редуковати све непотребне трошкове, како би се подстакло пословање у овој правној форми. 

Генерално, усвајањем ове препоруке подстакао би се развој тржишта хартија од вредности у свим његовим 

сегментима. 

Такође се поставља питање оправданости трошкова у вези са обавезама оглашавања у дневном листу, прописаним 

чл.41, 42, 48, 101, 110, 173. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, али се њихова 

измена не предлаже имајући у виду да таква иницијатива није потекла од обвезника. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - КАЛКУЛАЦИЈА 

Прихватањем ове препоруке би се се оствариле значајне уштеде за привреду. Према званичним статистичким 

подацима Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, број регистрованих отворених акционарских 

друштава закључно са 1.09.2009. године, износи 2.216.  

Увидом у цене огласног простора, у дневним листовима који се оглашавају на територији Републике Србије са 

тиражом од најмање 100.000 примерака, најнижа цена износи око 50.000 динара за целу страну. На основу наведених 

података, свако јавно друштво, годишње мора да издвоји најмање 250.000 динара за оглашање финансијских извештаја о 

пословању. 

 Процена је да би уштеда привреде на годишњем нивоу, ако би се укинула обавеза оглашавања поменутих 

извештаја у дневним гласилима, износила најмање 6.000.000 €, у динарској противвредности по средњем курсу Народне 

банке Србије. 

ОБАВЕЗА ОГЛАШАВАЊА ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА У ДНЕВНИМ ЈАВНИМ ГЛАСИЛИМА 

тарифа у дин. 252,18 

време потребно да за поступање по обавези 2h 

трошак појединачне процедуре (у дин)) 504,36 

додатни трошкови ( у дин.) 50.000,00 

укупан трошак појединачне процедуре  (у дин.) 50.504,36 

број обвезника 2.216 

учесталост по обвезнику (у току године) 5 

учесталост на нивоу привреде (у току године) 11.080 

укупан трошак привреде  на годишњем нивоу (у дин.) 559.588.308 



Израчунавање трошкова – појашњење табеле по ставкама: 

- тарифа је цена сата радника који обавља административну процедуру,  израчуната је као просек просечне зараде за месец 

јун, јул и август на основу података Републичког завода за статистику;  

- време потребно за поступање по обавези је процењено на основу обављених интервјуа и њихове касније стандардизације; 

- трошак појединачне процедуре представља збир тарифе и времена потребног да се обави процедура; 

- додатни трошак је цена оглашавања у јавном гласилу; 

- укупан трошак појединачне процедуре представља збир трошка појединачне процедуре и додатних трошкова; 

- учесталост на нивоу привреде представља укупан број регистрованих отворених а.д. помножен са бројем битних догађаја 

који се оглашавају сваке године (пет огласа по прив.субјекту) 

- укупан трошак привреде на годишњем нивоу представља збир укупних трошкова помножен са учесталошћу процедуре на 

годишњем нивоу.  

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

ЗАКОН О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

(„Службени гласник РС“, број 47/06) 

Члан 64. 

Када наступе околности које би могле битније утицати на пословање јавног друштва и на цену његових хартија од 

вредности, а није реч о општепознатим околностима, јавно друштво је дужно да одмах изда ОБЈАВИ јавно саопштење о 

таквим околностима (извештај о битним догађајима) у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији 

Републике. НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ АГЕНЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА У КОЈИ СЕ РЕГИСТРУЈУ 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА. 

Примерак извештаја из става 1. овог члана јавно друштво је дужно да истовремено достави Комисији и 

организатору тржишта на коме се тргује хартијама од вредности тог јавног друштва. 

Комисија прописује начин издавања извештаја из става 1. овог члана. 

Јавно друштво нема обавезу да изда извештај из става 1. овог члана ако постоје оправдани разлози који указују да 

би такво јавно саопштење озбиљно угрозило пословање јавног друштва. 

У случају из става 4. овог члана, јавно друштво је дужно да поднесе захтев Комисији за доношење решења о 

престанку обавезе извештавања о битним догађајима. 

Члан 65. 

Јавно друштво је дужно да Комисији, организатору тржишта и брокерско-дилерском друштву са којим има 

закључен уговор достави: 

1) усвојен годишњи финансијски извештај који се саставља у складу са законом којим се уређује рачуноводство 

и ревизија - најкасније до 31. марта текуће године за претходну пословну годину; 



2) усвојен извештај о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја који се саставља у складу са 

законом којим се уређује рачуноводство и ревизија - осам дана од извршене ревизије, а најкасније до 15. јула текуће 

године за претходну пословну годину; 

3) усвојен полугодишњи финансијски извештај - најкасније до 31. августа текуће године за јавна друштва чијим 

се хартијама од вредности тргује на берзи. 

Ако надлежни орган издаваоца одбије да усвоји извештаје из става 1. овог члана, издавалац је дужан да о томе 

обавести Комисију и организовано тржиште на коме се тргује хартијама од вредности јавног друштва најкасније 

наредног радног дана од дана одбијања извештаја и да поднесе оверен препис записника са седнице на којој је 

разматран тај извештај, као и да одлуку о одбијању јавно објави у једном дневном листу који се дистрибуира на целој 

територији Републике. НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ АГЕНЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА У КОЈИ СЕ 

РЕГИСТРУЈУ ПРИВРЕДНА ДРУШТВА. 

Обавеза из става 1. овог члана односи се и на све учеснике на финансијском тржишту којима је Комисија дала 

дозволу за обављање делатности, односно дозволу за рад, без обзира на правну форму, као и на затворена акционарска 

друштва и друштва са ограниченом одговорношћу која су јавном понудом издала дужничке хартије од вредности, до 

њиховог доспећа.  

Члан 66. 

Јавно друштво је дужно да, најкасније у року од три дана од дана истека рока за предају извештаја о обављеној 

ревизији годишњег финансијског извештаја, објави у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији 

Републике НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ АГЕНЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА У КОЈИ СЕ РЕГИСТРУЈУ 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА извод из годишњег финансијског извештаја, који садржи: 

1) резиме годишњих финансијских извештаја и извештај о ревизији из члана 65. овог закона; 

2) податке о променама правног и финансијског положаја јавног друштва; 

3) обавештење о месту на коме се може извршити увид у комплетан финансијски извештај и извештај ревизора; 

4)  изјаву о битним променама података из проспекта; 

5) друге прописане податке. 

Садржину и начин објављивања извода из финансијских извештаја прописује Комисија. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА ЈАВНИХ ДРУШТАВА И ОБАВЕШТАВАЊУ 

О ПОСЕДОВАЊУ АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА („Службени гласник РС“, бр.100/06,116/06 и 37/09) 

 

Члан 2. 

Јавно друштво (отворена акционарска друштва, као и сва друга правна лица која су јавном понудом издала 

дужничке хартије од вредности, до њиховог доспећа), а чије су хартије од вредности укључене на организовано 

тржиште (берзанско и ванберзанско) дужно је да Комисији, АГЕНЦИЈИ НАДЛЕЖНОЈ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА У 

КОЈИ СЕ РЕГИСТРУЈУ ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, организатору тржишта и брокерско-дилерском друштву са којим 

има закључен уговор, достави: 

1) усвојен годишњи финансијски извештај који се саставља у складу са законом којим се уређује рачуноводство 

и ревизија - најкасније до 31. марта текуће године за претходну пословну годину; 

2) усвојен извештај о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја који се саставља у складу са 

законом којим се уређује рачуноводство и ревизија - осам дана од извршене ревизије, а најкасније до 15. јула текуће 

године за претходну пословну годину. 

Јавно друштво чијим се хартијама од вредности тргује на берзанском тржишту дужно је да Комисији, организатору 

тржишта и брокерско-дилерском друштву са којим има закључен уговор, сачини и достави и усвојен полугодишњи 

финансијски извештај - најкасније до 31. августа текуће године. 

Ако надлежни орган издаваоца одбије да усвоји годишњи финансијски извештај и извештај о извршеној ревизији 

годишњег финансијског извештаја, издавалац је дужан да о томе обавести Комисију и организовано тржиште на коме се 

тргује хартијама од вредности јавног друштва најкасније наредног радног дана од дана одбијања извештаја и да поднесе 

оверен препис записника са седнице на којој је разматран тај извештај, као и да одлуку о одбијању јавно објави у једном 

дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике. НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ АГЕНЦИЈЕ 

НАДЛЕЖНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА У КОЈИ СЕ РЕГИСТРУЈУ ПРИВРЕДНА ДРУШТВА. 

Брокерско дилерско друштво са којим јавно друштво има закључен одговарајући уговор, дужно је одмах по 

пријему финансијског извештаја, односно ревизорског извештаја да на основу налога издаваоца, иновира одговарајуће 

податке у проспекту издаваоца који је доступан на организованом тржишту. 

Члан 5. 

Управа акционарског друштва чије су акције укључене на организовано тржиште дужна је да сачини изјаву о 

шестомесечном плану пословања тог друштва и да је објави у дневном листу који се дистрибуира на целој територији 

Републике. НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ АГЕНЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА У КОЈИ СЕ РЕГИСТРУЈУ 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА. 

Изјава из става 1. садржи следеће: 



1) пословно име, седиште и адреса, матични број и ПИБ акционарског друштва; 

2) wеб site и е-mail адреса 

3) број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката 

4) делатност (шифра и опис) 

5) податке о председнику и члановима Управног одбора (име и презиме) 

6) основне податке о шестомесечном плану пословања за текућу пословну годину, са подацима о битним 

материјалним догађајима и трансакцијама оствареним до датума објављивања, а који имају значајни утицај на 

финансијски положај, успех и новчане токове друштва. 

Изјаву из става 1. за прво полугодиште текуће године, акционарско друштво дужно је да објави од 15. марта до 15. 

маја исте године.  

Изјаву из става 1. за друго полугодиште текуће године, акционарско друштво дужно је да објави од 15. септембра 

до 15. новембра исте године.  

Изјава из претходног става, поред прописаних података за друго полугодиште, садржи и план за прво полугодиште 

са освртом на његову реализацију. 

Примерак изјаве, акционарско друштво дужно је да истовремено достави Комисији и организованом тржишту, на 

које су укључене акције друштва, и учини га доступним на свом wеб site.  

Члан 6. 

Кад наступе околности које би могле битно утицати на пословање јавног друштва и на цену његових хартија од 

вредности, а није реч о опште познатим околностима, јавно друштво је дужно да одмах изда ОБЈАВИ јавно саопштење 

о таквим околностима (извештај о битним догађајима) у дневном листу који се дистрибуира на територији целе 

Републике НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ АГЕНЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА У КОЈИ СЕ РЕГИСТРУЈУ 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА. Битни догађаји односе се на: 

1) сазивање скупштине акционарског друштва; 

2) одржавање скупштине акционарског друштва; 

3) одлуку Управног одбора о утврђивању дана дивиденде; 

4) повећање капитала по основу издавања акција познатим купцима, сходно члану 54. Закона; 

5) значајне промене вредности имовине од које зависи цена хартија од вредности које је издало то јавно друштво, 

кад такви подаци нису објављени на други начин; 

6) стицање сопствених акција (изнад 10%); 

7) свака блокада пословног рачуна у непрекидном трајању од 8 дана; 

8) правоснажне одлуке надлежних судова и управних органа чије извршење значајно утиче на финансијски 

положај јавног друштва; 

 



9) друге битне чињенице и околности који утичу на објективну процену приносног, финансијског и правног 

положаја јавног друштва и процену хартија од вредности које је оно издало. 

Организатор тржишта може тражити објављивање додатних информација које се односе на настале битне догађаје 

уколико процени да је то у интересу инвеститора. 

Ако јавно друштво не објави податке на захтев организатора тржишта, организатор тржишта ће обавестити 

Комисију за хартије од вредности о свом захтеву упућеном јавном друштву и разлозима за одбијање објављивање 

података.  

Члан 8. 

Јавно друштво је дужно да одмах изда ОБЈАВИ јавно саопштење (извештај о битним догађајима) и да истовремено 

примерак извештаја достави Комисији и организатору тржишта и учини га доступним на свом wеb сајту. 

 


