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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА 

ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

I 

У Финансијском плану Агенције за привредне регистре за 2022. годину на који је  

Влада дала сагласност решењем 05 број 400-400/2022-1 од 28. јануара 2022. године 

(„Службени гласник РС“, број 12/22) тачка 4. Улагања у сталну имовину  мења се 

и гласи:    

 

„4.   Улагања у сталну имовину  
 

                                                                                           (у хиљадама динара)     

 ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ Износ 

Улагање у сталну имовину   
344.270 

„ 
II 

У осталим деловима Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2022. 

годину остаје непромењен. 

 

III 

Финансијски план о изменама финансијског плана Агенције за привредне регистре 

за 2022. годину ступа на снагу након добијања сагласности Владе. 

 

 

                                                                            

 

Број,      10-5-17-1/22  

Београд,  28.04.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  УПРАВНИ ОДБОР 

ПРЕДСЕДНИК 

 

 

                  Велибор Самарџић 
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I 
 

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА О 

ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ 

РЕГИСТРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Правни основ за усвајање Финансијског плана Агенције за привредне регистре (у 

даљем тексту: Агенција), а самим тим и за усвајање измена Финансијског плана 

Агенције садржан је у одредби члана 6 и 8. Закона о Агенцији за привредне регистре 

(„Службени гласник РС“, бр. 55/04, 111/09 и 99/11) и члана 42. Закона о јавним 

Агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 81/05-исправка и 47/18) којим је 

утврђено да Управни одбор Агенције усваја  финансијски план Агенције и  доставља 

га оснивачу - Влади на сагласност.  

 

 

2. РАЗЛОЗИ ЗА УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА О ИЗМЕНАМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ  

 

Финансијски план Агенције за 2022. годину, на који је Влада дала сагласност 

решењем 05 број 400-400/2022-1 од 28. јануара 2022. године („Службени гласник 

РС“, број 12/22) представља финансијски оквир за реализацију Програмa рада 

Агенције за 2022. годину. 

 

Измене Финансијског плана Агенције за 2022. годину засноване су на потребама: 

 

1) даљег развоја и унапређења софтверске апликације Централне евиденције 

обједињених процедура у циљу имплементације нових и унапређења 

постојећих функционалности у складу са потребама процеса рада и обавезама 

из позитивних прописа који уређују област рада Агенције;  

2) унапређења  апликације 4ПЕО у складу са дописом Републичког јавног 

тужилаштва МП бр. 34/16 од 18.04.2022. године, којим је Агенција 

обавештена да Републичко јавно тужилаштво учествује у спровођењу 

заједничког пројекта Републичког јавног тужилаштва, Министарства правде 

и Европске уније, ИПА 2015 - „Набавка информатичке опреме и рачунарских 

програма за унапређење система управљања предметима тужилаштва“, у 

оквиру којег ће од новембра 2022. године у свим јавним тужилаштвима 

отпочети употреба рачунарског програма за електронско евидентирање и 

управљање предметима и статистичко извештавање, под називом „САПО“. 

Такође, дописом је, поред осталог, исказана потреба Републичког јавног 

тужилаштва да „САПО“ рачунарски програм повеже са базом података, 

односно системом Агенције, уз поштовање свих законских и техничких 

услова сигурности обраде података, тако да Агенција директно у 

електронском облику тужилаштву подноси пријаве за привредни преступ, 

чиме би се аутоматизовао унос пријава Агенције за привредни преступ у 

наведени рачунарски систем тужилаштва.  

Садашњи начин достављања предметних пријава је искључиво у папирном 

облику и потребно је извршити имплементацију сервиса за повезивање са 

софтверским решењем тужилаштва. Треба напоменути да ће наведено имати 
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за последицу и потребу измена одређених пословних процеса које треба да 

подржи апликација.    

С обзиром да је почетак примене софтверског решења од стране тужилаштва 

планиран за новембар 2022. године, потребно је започети реализацију 

тражених захтева у што краћем року. 
 

 

3. ИЗМЕНЕ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ 

РЕГИСТРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ  

 

Имајући у виду изнете разлоге и чињенице Изменама  Финансијског плана 

Агенције уз непромењени план прихода и расхода за 2022. годину  предвиђају се 

само измене, односно, повећање на улагањима у сталну имовину, и то  на позицији 

на којој су обухваћена  нематеријална улагања, у износу од 22,4 мил. динара. Укупна 

улагања са првобитно планираних 321,8 мил. динара увећавају се на 344,2 мил. 

динара. По основу ових измена мења се и тачкa 8. Образложења Финансијског плана 

тако да гласи: 

„8. 

 

 

 

 

УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Укупна планирана улагања у сталну имовину Агенције у 2022. години у износу од 

344,2 мил. динара, треба да се обезбеде из расположивих средстава амортизације 

намењених за обнову и замену постојећих основних средстава и нематеријалних 

улагања, из буџета Републике Србије и из средстава донације 

 

- у мил. динара 

 

 
 

Процена 

остварења за 

2021. годину 

План за 2022. 

годину 

1 2 3 

I Средства за улагање у развој 307,7 344,2 

Планирана средства за улагања у сталну имовину 307,7 344,2 

II  Структура улагања у сталну имовину: 307,7 344,2 

1. Информациони систем регистара са 

софтверским лиценцама (софтверско 

хардверска опрема 

298,2 315,4 

 Нематеријална улагања (софтвери и лиценце) 286,4 272,4 

 Рачунарска  опрема 11,8 43,0 

2.  Улагања на некретнинама и у осталу 

опрему  
9,5 28,8 

 

Планирана улагања у сталну имовину у 2022. години из сопствених средстава 

Агенције  износе 135,7 мил. динара, из буџета Републике Србије 195,0 мил. динара и 

из средстава донације 13,5 мил. динара. 
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Имајући у виду преузете обавезе, захтеве везане за дигитализацију државне управе и 

планиране нове надлежности, планирана улагања у сталну имовину Агенције у 2022. 

години из средстава буџета Републике Србије, у износу од 195,0 милиона динара, 

биће усмерена на: 

 

- Развој и успостављање информационог система Регистра привредних субјекта 

(Е-регистрација), који треба да омогући електронско подношење свих врста 

захтева, укупне процењене вредности 355,0 мил. динара, од чега ће до краја 2021. 

године бити завршена прва фаза пројекта уговорене вредности од 116,7 мил. 

динара, а у 2022. години је планирана друга фаза пројекта, која подразумева 

даљи развој информационог система наведеног регистра и набавку неопходних 

лиценци, укупне процењене вредности од 120,0 мил. динара. 

 

- Унапређење и развој софтвера регистра Заложног права на покретним стварима и 

правима (Закон о заложном праву на покретним стварима и правима („Сл. 

гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06 – испр., 99/11 – др. закони и 31/19 и 

Правилник о садржини регистра заложног права на покретним стварима и 

правима („Сл. гласник РС“, бр. 156/20)) укупне уговорене вредности од 

69.578.880,00  динара (у складу са уговором закљученим у 2021. години), од чега 

ће до краја 2021. године бити реализован износ од 54.619.420,80 динара, а у току 

2022. године преостали уговорени износ од 14.959.459,20 динара. Наиме, 

Правилником о садржини Регистра заложног права на покретним стварима и 

правима и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС“, бр. 

156/20) прописана је електронска регистрација података у овом регистру почев 

од 01. јула 2022. године.  

- Наставак развоја и успостављања информационог система за портал за 

поручивање, продају и испоруку података и извештаја укупне уговорене 

вредности од 69,5 мил. динара (у складу са уговором закљученим у 2021. години) 

од чега ће до краја 2021. године бити реализован износ од 54.557.500,00 динара, а 

у току 2022. године преостали уговорени износ од 14.942.500,00 динара; 

 

- Развој и успостављање информационог система за Регистар установа културе 

планиране вредности 45,0 милиона динара, који треба да почне са радом 18. 

новембра 2022. године у складу са  Законом о изменама и допунама Закона о 

култури („Сл. гласник РС“, бр. 47/21). 

 

Планирана улагања у сталну имовину у 2022. години из сопствених средстава 

Агенције износе 135,7 мил. динара и биће усмерена на: 

 

- Софтверско решење за потписивање докумената и валидацију електронским 

сертификатом на даљину (у cloud-у) процењене вредности 1,7 милиона динара, 

које треба да омогући усаглашавање информационог система Агенције са 

захтевима Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, 

Владе, у складу са одредбама Закона о електронској управи („Сл. гласник РС“, 

бр. 27/18); 

 

- Софтверско решење за електронску аутентификацију и ауторизацију интерних и 

екстерних корисника услуга (РеИд) процењене врдности 5,0 милиона динара, 

које треба да омогући усаглашавање информационог система Агенције са 
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захтевима Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, 

Владе, у складу са одредбама Закона о електронској управи („Сл. гласник РС“, 

бр. 27/18); 

 

- Софтверско решење за сигурност приступа базама података процењене 

вредности 26,7 милиона динара, које треба да омогући повећање степена 

сигурности информација и информационог система Агенције у целости; 

 

- Унапређење и интеграцију постојећих апликативних система регистара Агенције 

са Писарницом, у којој ће се водити централизована евиденција о документарном 

материјалу органа државне управе, коју успоставља и одржава надлежна служба 

Владе, у складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе 

(„Сл. гласник РС“, бр. 21/20 и 32/21), процењене вредности 1,2 милиона динара; 

 

- Услуге развоја и унапређења 4ПЕО софтверске апликације, у складу са дописом 

Републичког јавног тужилаштва МП бр. 34/16 од 18.04.2022. године, у коме је 

исказана потреба Републичког јавног тужилаштва да се „САПО“ рачунарски 

програм, који користи јавна тужилаштва, повеже са базом података, односно 

системом Агенције, уз поштовање свих законских и техничких услова 

сигурности обраде података, тако да Агенција директно у електронском облику 

тужилаштву подноси пријаве за привредни преступ, чиме би се аутоматизовао 

унос пријава Агенције за привредни преступ у наведени рачунарски систем 

тужилаштва, процењене вредности 9,2 милиона динара; 

 

- Унапређење софтвера Централне евиденције обједињених процедура у износу 

од 13,2 мил. динара у циљу имплементације нових и унапређењем постојећих 

функционалности у складу са потребама процеса рада и обавезама из 

позитивних прописа који уређују област рада Агенције, процењене вредности 

13,2 милиона динара; 

 

- Улагања у неопходну информатичку опрему која ће се реализовати највећим 

делом кроз набавку радних станица, сервера, скенера, сториџа и друго, 

неопходне за несметано одвијање процеса рада Агенције, као и набавку нових 

лиценци; 

 

 Улагања на некретнинама и улагања у осталу опрему која се односе на набавку 

канцеларијске и друге опреме, набавку три нова путничка возила по систему 

,,старо за ново“, која је планирана у 2021. години, али није реализована у 2021. 

години, обзиром да у првобитно спроведеном поступку јавне набавке нису били 

испуњени услови за доделу уговора, те је предметни поступак обустављен, након 

чега је покренут нови поступак набавке путничких возила, који ће теретити 

трошак у 2022. години, по основу преузетих обавеза, као и улагања на пословним 

објектима Агенције у улици Бранковој 25 и улици Ослобођења 1б. 

 

- Унапређење софтверског решења Регистра понуђача који треба да омогући 

електронску регистрацију, као и повезивање са другим државним органима, 

планиране вредности од 16,5 мил. динара које се финансира из средстава 

донације у износу од 13,5 милиона динара, а из сопствених средстава у износу од  
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3,0 милиона динара. 
 

 

 

Број,        10-5-17-1/22   

Београд,  28.04.2022. 

УПРАВНИ ОДБОР 

ПРЕДСЕДНИК 

 

 

Велибор Самарџић 


