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ВЛ А Д А
6087

На основу члана 5. став 3. Закона о јавном дугу („Службени 
гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20) 
и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о емисији дугорочних државних хартија од вредности

1. Република Србија емитује дугорочне државне хартије од 
вредности ради финансирања буџетског дефицита, рефинансира-
ња доспелих обавеза по основу јавног дуга и финансирања инве-
стиционих и програмских пројеката.

2. Основни елементи дугорочних државних хартија од вред-
ности из тачке 1. ове одлуке су:

Емитент Република Србија
Износ емисије 60.000.000.000 динара
Номинална вредност 10.000 динара
Датум емитовања 18. јануар 2022. године
Датум салдирања 20. јануар 2022. године, односно 

два радна дана од датума аукције за 
наредне аукције

Датум доспећа 20. јануар 2024. године
Купон 2,75% годишње

3. Дугорочне државне хартије од вредности емитују се у не-
материјализованом облику и региструју код Централног регистра, 
депоа и клиринга хартија од вредности АД Београд (у даљем тек-
сту: Централни регистар).

4. Дугорочне државне хартије од вредности гласе на име.
5. Продајна цена дугорочних државних хартија од вредности 

утврђује се у форми купонских обвезница са годишњом исплатом 
купона. Датуми доспећа купона су 20. јануар 2023. године и 20. 
јануар 2024. године. Уколико датум доспећа дугорочних државних 
хартија од вредности или датум доспећа купона падне у нерадан 
дан, исплата ће се обавити првог наредног радног дана.

Износ продајне цене дугорочних државних хартија од вред-
ности емитованих у форми купонских обвезница израчунава се по 
формули:

Легенда:
D  – продајна цена 
N  – номинална вредност 
pk  – годишња купонска стопа 
f  – број купона у току године 
p  – извршна стопа приноса 
K  – укупан број купона који доспевају од дана продаје до 

дана доспећа 
d1  – број дана од датума продаје до дана доспећа следећег ку-

пона
d2  – број дана у купонском периоду коме припада датум про-

даје.
У случају када се трговање врши у последњем купонском пе-

риоду, износ продајне цене државних хартија од вредности емито-
ваних у форми обвезница израчунава се по формули:

Легенда:
D  – продајна цена
N  – номинална вредност
pk  – годишња купонска стопа
f  – број купона у току године
p  – извршна стопа приноса
d1  – број дана од датума продаје до дана доспећа последњег 

купона
d2  – број дана у купонском периоду коме припада датум про-

даје.
6. Пренос власништва на дугорочним државним хартијама од 

вредности врши се у року од два радна рана од дана емисије, одно-
сно аукције на одговарајуће рачуне купаца хартија од вредности, 
који се воде код Централног регистра.

7. Номинална вредност дугорочних државних хартија од 
вредности којe нису продатe до 31. децембра 2022. године, прено-
си се са емисионог рачуна на рачун окончања емисије Републике 
Србије у Централном регистру.

8. Дугорочне државне хартије од вредности могу да буду 
откупљене и пре рока њиховог доспећа, ако министар финансија 
или лице које он овласти из члана 39. став 8. Уредбе о општим 
условима за емисију и продају државних хартија од вредности на 
примарном тржишту („Службени гласник РС”, бр. 100/14, 78/17, 
66/18, 78/18 и 140/20) о томе одлучи.

9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 424-12241/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

6088
На основу члана 5. став 3. Закона о јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20) 
и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о емисији дугорочних државних хартија од вредности

1. Република Србија емитује дугорочне државне хартије од 
вредности ради финансирања буџетског дефицита, рефинансира-
ња доспелих обавеза по основу јавног дуга и финансирања инве-
стиционих и програмских пројеката.

2. Основни елементи дугорочних државних хартија од вред-
ности из тачке 1. ове одлуке су:

Емитент Република Србија
Износ емисије 200.000.000 евра
Номинална вредност 1.000 евра
Датум емитовања 26. јануар 2022. године
Датум салдирања 28. јануар 2022. године, односно 

два радна дана од датума аукције за 
наредне аукције 

Датум доспећа 28. јануар 2024. године
Купон 0,75% годишње



4 Број 131 30. децембар 2021.

3. Дугорочне државне хартије од вредности емитују се у не-
материјализованом облику и региструју код Централног регистра, 
депоа и клиринга хартија од вредности АД Београд (у даљем тек-
сту: Централни регистар).

4. Дугорочне државне хартије од вредности гласе на име.
5. Продајна цена дугорочних државних хартија од вредности 

утврђује се у форми обвезница са годишњом исплатом купона. Да-
туми доспећа купона су 28. јануар 2023. године и 28. јануар 2024. 
године. Уколико датум доспећа дугорочних државних хартија од 
вредности или датум доспећа купона падне у нерадан дан, исплата 
ће се обавити првог наредног радног дана.

Износ продајне цене дугорочних државних хартија од вред-
ности емитованих у форми обвезница израчунава се по формули:

Легенда:
D  – продајна цена 
N  – номинална вредност 
pk  – годишња купонска стопа 
f  – број купона у току године 
p  – извршна стопа приноса 
K  – укупан број купона који доспевају од дана продаје до 

дана доспећа
d1  – број дана од датума продаје до дана доспећа следећег ку-

пона
d2  – број дана у купонском периоду коме припада датум про-

даје.
У случају када се трговање врши у последњем купонском пе-

риоду, износ продајне цене државних хартија од вредности емито-
ваних у форми обвезница израчунава се по формули:

Легенда:
D  – продајна цена
N  – номинална вредност
pk  – годишња купонска стопа
f  – број купона у току године
p  – извршна стопа приноса
d1  – број дана од датума продаје до дана доспећа последњег 

купона
d2  – број дана у купонском периоду коме припада датум про-

даје.
6. Пренос власништва на дугорочним државним хартијама од 

вредности врши се у року од два радна рана од дана емисије, од-
носно аукције на одговарајуће рачуне купаца хартија од вредности 
који се воде код Централног регистра.

7. Номинална вредност дугорочних државних хартија од 
вредности којe нису продатe до 31. децембра 2022. године, прено-
си се са емисионог рачуна на рачун окончања емисије Републике 
Србије у Централном регистру.

8. Дугорочне државне хартије од вредности могу да буду 
откупљене и пре рока њиховог доспећа, ако министар финансија 
или лице које он овласти из члана 39. став 8. Уредбе о општим 
условима за емисију и продају државних хартија од вредности на 
примарном тржишту („Службени гласник РС”, бр. 100/14, 78/17, 
66/18, 78/18 и 140/20) о томе одлучи.

9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 424-12248/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

6089
На основу члана 5. став 3. Закона о јавном дугу („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20) 
и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о емисији дугорочних државних хартија од вредности

1. Република Србија емитује дугорочне државне хартије од 
вредности ради финансирања буџетског дефицита, рефинансира-
ња доспелих обавеза по основу јавног дуга и финансирања инве-
стиционих и програмских пројеката.

2. Основни елементи дугорочних државних хартија од вред-
ности из тачке 1. ове одлуке су:

Емитент Република Србија
Износ емисије 150.000.000 евра
Номинална вредност 1.000 евра
Датум емитовања 16. март 2022. године
Датум салдирања 18. март 2022. године, односно два 

радна дана од датума  аукције за 
наредне аукције

Датум доспећа 18. март 2047. године
Купон 2,30% годишње
3. Дугорочне државне хартије од вредности емитују се у не-

материјализованом облику и региструју код Централног регистра, 
депоа и клиринга хартија од вредности АД Београд (у даљем тек-
сту: Централни регистар).

4. Дугорочне државне хартије од вредности гласе на име.
5. Продајна цена дугорочних државних хартија од вредности 

утврђује се у форми обвезница са годишњом исплатом купона. 
Датуми доспећа купона су 18. март 2023. године, 18. март 2024. 
године, 18. март 2025. године, 18. март 2026. године, 18. март 2027. 
године, 18. март 2028. године, 18. март 2029. године, 18. март 2030. 
године, 18. март 2031. године, 18. март 2032. године, 18. март 2033. 
године, 18. март 2034. године, 18. март 2035. године, 18. март 2036. 
године, 18. март 2037. године, 18. март 2038. године, 18. март 2039. 
године, 18. март 2040. године, 18. март 2041. године, 18. март 2042. 
године, 18. март 2043. године, 18. март 2044. године, 18. март 2045. 
године, 18. март 2046. године и 18. март 2047. године. Уколико да-
тум доспећа дугорочних државних хартија од вредности или да-
тум доспећа купона падне у нерадан дан, исплата ће се обавити 
првог наредног радног дана.

 Износ продајне цена дугорочних државних хартија од вред-
ности емитованих у форми обвезница израчунава се по формули:

Легенда:
D  – продајна цена 
N  – номинална вредност 
pk  – годишња купонска стопа 
f   – број купона у току године 
p  – извршна стопа приноса 
K  – укупан број купона који доспевају од дана продаје до 

дана доспећа 
d1  – број дана од датума продаје до дана доспећа следећег ку-

пона
d2  – број дана у купонском периоду коме припада датум про-

даје
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У случају када се трговање врши у последњем купонском пе-

риоду, износ продајне цене дугорочних државних хартија од вред-
ности емитованих у форми обвезница израчунава се по формули:

Легенда:
D  – продајна цена
N  – номинална вредност
pk  – годишња купонска стопа
f  – број купона у току године
p  – извршна стопа приноса
d1  – број дана од датума продаје до дана доспећа последњег 

купона
d2  – број дана у купонском периоду коме припада датум про-

даје.
6. Пренос власништва на дугорочним државним хартијама 

од вредности врши се у року од два радна дана од дана емисије, 

односно аукције на одговарајуће рачуне купаца дугорочних држав-
них хартија од вредности који се воде код Централног регистра.

7. Номинална вредност дугорочних државних хартија од 
вредности којe нису продатe до 31. децембра 2022. године, прено-
си се са емисионог рачуна на рачун окончања емисије Републике 
Србије у Централном регистру. 

8. Дугорочне државне хартије од вредности могу да буду 
откупљене и пре рока њиховог доспећа, ако министар финансија 
или лице које он овласти из члана 39. став 8. Уредбе о општим 
условима за емисију и продају државних хартија од вредности на 
примарном тржишту („Службени гласник РС”, бр. 100/14, 78/17, 
66/18, 78/18 и 140/20) о томе одлучи.

9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 424-12243/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
6090

На основу члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РСˮ, бр. 15/16 и 88/19), 
Министар привреде доноси 

П РА В И Л Н И К 

о изменама и допунама Правилника о oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања јавних предузећа 

Члан 1.
У Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа („Службени гласник РС”, број 36/16) члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2. 
Обрасци из члана 1. овог правилника су:
1) Образац 1. Биланс успеха;
2) Образац 1А. Биланс стања;
3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
4) Образац 2. Трошкови запослених;
5) Образац 3. Динамика запослених;
6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
7) Образац 5. Приходи из буџета;
8) Образац 6. Средства за посебне намене;
9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка;
10) Образац 8. Кредитна задуженост;
11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови;
14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.”

Члан 2.
У Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа („Службени гласник РС”, број 36/16) Обрасци из члана 2. тач. 1) –14), који су одштампани уз Правилник о обрасцима троме-
сечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, број 
36/16) и чине његов саставни део, замењују се Обрасцима 1) –14), који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-218/2021-09
У Београду, 27. децембра 2021. године

Министар,
Анђелка Атанасковић, с.р.
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Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ 
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до   __.__.____ године*

Место, датум 

*	 Последњи	дан	тромесечја	за	који	се	извештај	саставља

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: 
Седиште:
Претежна делатност:
Матични број:
ПИБ:
Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (описати	 де-
латности	за	које	је	јавно	предузеће/друштво	капитала	регистро-
вано)

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (навести	датум	усва-
јања	програма	пословања	и	број	службеног	гласника,	уколико	по-
стоји	 програм	 о	 изменама	 и	 допунама	 годишњег/трогодишњег	
програма	навести	датум	усвајања	и	број	службеног	гласника)

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Описати	 пословање	 (реализацију	 основне	 делатности)у	 наведе-
ном	периоду.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА
1. БИЛАНС УСПЕХА
(Образложити	биланс	успеха	по	свим	билансним	позицијама	и	де-
таљно	образложити	структуру	реализованих	прихода	и	расхода	
и	 оствареног	 нето	 резултата.	 Детаљно	 образложити	 позиције	
које	одступају	од	планираних	програмом	пословања.)

2. БИЛАНС СТАЊА
(Образложити	биланс	стања	по	свим	билансним	позицијама.	Де-
таљно	образложити	позиције	које	одступају	од	планираних	про-
грамом	пословања.)

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
(Образложити	извештај	о	токовима	готовине	по	свим	позиција-
ма.	Детаљно	образложити	позиције	које	одступају	од	планираних	
програмом	пословања.)

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
(Образложити	табелу	Трошкови	запослених	по	свим	позицијама.	
Детаљно	 образложити	 позиције	 које	 одступају	 од	 планираних	
програмом	пословања.)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
(Образложити	уколико	је	било	прилива	и	одлива	запослених)

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА
(Образложити	приказане	распоне	зарада	и	просечну	зараду	у	од-
носу	на	планиране)

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
(Образложити	пренета	средства	из	буџета,	посебно	уколико	реа-
лизована	динамика	одступа	од	планиране	по	програму	пословања)

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
(Образложити	табелу	средства	за	посебне	намене	по	свим	пози-
цијама.	Детаљно	образложити	позиције	које	одступају	од	плани-
раних	програмом	пословања.)

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
(Образложити	стање	кредитне	задужености,	нова	задуживања	
као	и	могућност	враћања	кредитних	обавеза)

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
(Образложити	динамику	инвестиционих	улагања,	започете,	пла-
ниране	а	нереализоване	инвестиције).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
(Образложити	стање	потраживања,	обавеза	и	активних	судских	
спорова.	Код	судских	спорова	потребно	је	навести	и	описати	оне	
који	могу	знатно	утицати	на	пословање	или	резултате	предузећа).

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
(Навести	најважнија	запажања	о	пословању	у	посматраном	пе-
риоду	и	посебно	образложити	планиране	и	предузете	мере	уколи-
ко	је	дошло	до	поремећаја	у	пословању	јавног	предузећа/друштва	
капитала.)

Датум__________ __________________
Потпис

6091
На основу члана 7. став 4. Закона о енергетској ефикасности 

и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 
40/21),

Mинистар рударства и енергетикe доноси

П РА В И Л Н И К 

о измени Правилника о методологији за прорачун циља 
кумулативне уштеде енергије

Члан 1.
У Правилнику о методологији за прорачун циља кумулатив-

не уштеде енергије („Службени гласник РС”, број 96/21), у члану 
4. став 1. речи: „умањене за потрошњу енергије у сектору транс-
порта”, бришу се.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-91/1/2021-06
У Београду, 20 децембра 2021. године

Министар,
проф. др Зорана Михајловић, с.р.

6092
На основу члана 62. став 4. Закона о енергетској ефикасности 

и рационалној употреби енергије („Службени гласник РСˮ, број 
40/21),

Министар рударства и енергетике уз сагласност министра 
унутрашњих послова, доноси

П РА В И Л Н И К

о врсти и начину достављања података који 
омогућавају прорачун индикатора потрошње енергије у 

друмском саобраћају

Предмет

Члан 1.
Овим правилником прописују се врста и начин доставља-

ња података који су потребни за прорачун индикатора потрошње 
енергије у друмском саобраћају.
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Примена 

Члан 2.
Подаци из овог правилника односе се на сва моторна возила 

за која је прописана обавеза обављања редовног техничког прегле-
да возила у складу са законом којим се уређује безбедност саобра-
ћаја на путевима и прибављају се из централног информационог 
система техничких прегледа возила, јединственог информационог 
система министарства надлежног за  унутрашње послове и базе 
података о техничким карактеристикама моторних и прикључних 
возила Aгенције за безбедност саобраћаја.

Значење израза

Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају сле-

деће значење:
1) орган је министарство, орган управе у саставу министар-

ства или посебна организација у смислу закона којим се уређује 
државна управа; остали органи Републике Србије, укључујући су-
дове и јавна тужилаштва, органе или организације територијалне 
аутономије, органе или организације јединице локалне самоупра-
ве, посебне органе преко којих се остварује регулаторна функција 
у појединим областима или делатностима и јавна предузећа, уста-
нове или организације када су им законом поверена јавна овла-
шћења;

2) возило органа је возило чији је власник односно корисник 
орган;

3) службено возило је моторно возило чији је власник одно-
сно корисник привредно друштво, односно предузетник;

4) индивидуално возило је моторно возило чији је власник, 
односно корисник физичко лице;

5) EURO стандард је ознака стандарда емисије издувних га-
сова категорије мотора према EC одобрењу типа возила, наведена 
у потврди о саобразности возила, коју представљају реч „EURO” и 
арапски или римски броју зависности од врсте возила;

6) EMEP/EEA упутство (енгл. EMEP/EEA Air Pollutant Emis-
sion Inventory Guidebook) је документ који издаје Европске аген-
ције за животну средину, који прописује методологију за прорачун 
емитованих количина загађујућих материја у ваздух у циљу изра-
де инвентара емисија и извештавања. 

Остали изрази употребљени у овом правилнику, а чије зна-
чење није одређено у ставу 1. овог члана, имају значење одређено 
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима.

Обим и врста података који се достављају

Члан 4.
Министарство надлежно за унутрашње послове, доставља 

на захтев министарству надлежном за послове енергетике следеће 
податке:

1) за мопеде, мотоцикле, трицикле и четвороцикле (врсте L): 
број возила органа, индивидуалних и службених возила која су 

прошла технички преглед возила по врсти возила (L1, L2, L3, L4, L5, 
L6 или L7), запремини односно снази мотора, врсти погона, одно-
сно погонског горива са оствареним годишњим пређеним путем;

2) за путничка возила (врсте М1): број возила органа, индиви-
дуалних и службених (укључујући и такси) возила која су прошла 
технички преглед возила по запремини мотора, EURO стандарду, 
врсти погона, односно погонског горива са оствареним годишњим 
пређеним путем;

3) за аутобусе (врсте М2 и М3): број аутобуса органа, индиви-
дуалних и службених аутобуса који су прошли технички преглед 
возила по врсти (М2 или М3), облику каросерије, EURO стандарду, 
врсти погона, односно погонског горива са оствареним годишњим 
пређеним путем;

4) за теретна возила (врсте N): број возила органа, индиви-
дуалних и службених теретних возила која су прошла технички 
преглед возила по врсти (N1, N2 или N3), облику каросерије, запре-
мини мотора, ЕУРО стандарду, врсти погона, односно погонског 
горива са оствареним годишњим пређеним путем;

5) за радне машине (врсте TR) и тракторе (врсте T): број вози-
ла органа, индивидуалних и службених радних машина и трактора 
који су прошли технички преглед возила по врсти погона, односно 
погонског горива са годишњим бројем радних сати.

Достављање података

Члан 5.
Министарство надлежно за унутрашње послове, најмање 

једном годишње, доставља на захтев министарству надлежном за 
послове енергетике извештај са подацима који омогућавају утвр-
ђивање и праћење индикатора потрошње енергије у друмском сао-
браћају на нивоу Републике Србије у електронској форми.

Подаци извештаја из става 1. овог члана достављају се у 
складу са табелама из Прилога  – Садржај електронског извешта-
ја који омогућава утврђивање и праћење индикатора потрошње 
енергије у друмском саобраћају, који је одштампан уз овај правил-
ник и чини његов саставни део.

Министарство надлежно за унутрашње послове може ми-
нистарству надлежном за послове енергетике омогућити приступ 
извештајима из става 1. овог члана у централном информационом 
систему техничких прегледа возила.

Завршна одредба

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се 
од 1. јуна 2023. године.

Број 110-00-00074/2021-06
У Београду, 20. децембра 2021. године

Министар,
проф. др Зорана Михајловић, с.р.
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