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ИНФПРМАЦИЈЕ П ХАРТИЈАМА ПД ВРЕДНПСТИ КПЈЕ СЕ НУДЕ  

ИНВЕСТИТПРИМА КПЈИ ЋЕ ЗА УПИСАНЕ ХАРТИЈЕ ПД ВРЕДНПСТИ УПЛАТИТИ ИЗНПС ПД 

НАЈМАОЕ 50.000 ЕВРА У ДИНАРСКПЈ ПРПТИВВРЕДНПСТИ  

 (ИНФПРМАТПР П ШЕСТПЈ ЕМИСИЈИ ПБВЕЗНИЦА АП ВПЈВПДИНE) 

1. Основне информације о хартијама од вредности које се нуде 

1.1 Опис врсте и класе хартија од вредности које су предмет понуде 
Хартије пд вреднпсти кпје се издају, у складу с шланпм 12. став 1. ташка 3. Закпна п тржищту 

капитала („Службени гласник РС”, бр. 31/2011), без пбавезе пбјављиваоа прпспекта, a кпје су 

предмет ппнуде и кпје ће бити уписане у Централни регистар, депп и клиринг хартија пд 

вреднпсти а.д. Бепград (Централни регистар), имаће следеће битне елементе: 

 

1. oзнака врсте финансијскпг инструмента дужничка хартија пд вреднпсти/пбвезница; 

2. идентификаципни ппдаци п Издавапцу 

Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдине, Ппкрајинска 
влада 
МБ 08068615, ПИБ 103762102 
мејл: pokrajinskavlada@vojvodina.gov.rs  
кпнтакт телефпн: + 381 21 487 42 60; 

3. брпј кпмада   3.058 кпмада; 

4. валута пбвезнице 
динарске пбвезнице индексиране у странпј 
валути ‒ еврп; 

5. нпминална вреднпст 100.000,00 динара; 

6. укупни нпминални изнпс пбвезница 305.800.000,00 динара; 

7. Камата 
4,60% на гпдишоем нивпу, с пплугпдишоим 
пбрачунпм куппна; 

8. дпспеће пбавеза Издавапца  

пплугпдишое дпспеће куппна, фикснп дпспеће 
(главница се у пптпунпсти птплаћује на дан 
дпспећа), уз мпгућнпст Издавапца да захтева 
пткуп пп унапред утврђеним услпвима;  

9. рпк дпспећа пбвезница  шест (6) гпдина; 

10. гаранција 

непсигурана/негарантпвана – за испуоеое 
пбавеза кпје прпистичу из пве емисије 
пбвезница пдгпвара Издавалац – Аутпнпмна 
ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајинска влада, с 
пунпм пдгпвпрнпшћу ; 

11. фпрма пбвезнице 
гласе на име и биће регистрпване у 
Централнпм регистру. 

 

Емисипна цена једнака је нпминалнпј вреднпсти пбвезнице и изнпси 100.000,00 динара пп 
кпмаду. 
 
Емисипна цена сваке пбвезнице биће прекурсирана у страну валуту ‒ еврп, а изнпс утврђен у 
наведенпј валути прерашунава се пп званишнпм средоем курсу Нарпдне банке Србије на дан 
уписа власнищтва у Централни регистар. 
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1.2 Карактеристике обвезница 
Обвезнице су дугпрпшне дужнишке хартије пд вреднпсти кпје се ‒ у складу с шланпм 12. став 1, 

ташка 3. Закпна п тржищту капитала ‒ нуде инвеститприма (Купци) кпји ће за уписане хартије пд 

вреднпсти уплатити изнпс пд најмаое 50.000 евра, у динарскпј прптиввреднпсти пп 

инвеститпру за сваку ппјединашну ппнуду. 

Емисија пбвезница врщи се у складу с шланпм 12. став 1. ташка 3. Закпна п тржищту капитала, 

пднпснп без пбавезе пбјављиваоа прпспекта. 

Обвезнице се нуде у пблику дематеријализпванпг финансијскпг инструмента и региструју у 

пблику електрпнскпг записа на рашуну финансијских инструмената на име закпнитпг имапца. 

Обвезнице се издају у валути динар с валутнпм клаузулпм у еврима. 

1.3 Положај обвезница 
Обвезница представља директну, безуслпвну и припритетну, непсигурану пбавезу Издавапца, 

кпја је једнака и међуспбнп равнпправна са свим псталим садащоим и будућим непсигураним 

пбавезама Издавапца, псим пбавеза кпје ‒ у складу са императивним прпписима ‒ мпгу имати 

првенствп у пднпсу на оих. 

1.4 Опис права које дају обвезнице 
Закпнити имапци пбвезница имају следећа права: 

 правп на исплату нпминалне вреднпсти главнице; 

 правп на исплату камате пп унапред ппзнатпј фикснпј стппи пд 4,60% на гпдищоем 
нивпу; 

 правп на исплату вреднпсти дпспеле камате и/или главнице, са затезнпм каматпм у 
слушају дпцое Издавапца; 

 правп распплагаоа пбвезницама и правп пренпса власнищтва на пбвезницама на трећа 
лица у складу с важећим прпписима; 

 правп усппстављаоа залпге и других стварних терета на пбвезницама; 

 и друга права утврђена закпнпм. 
 

Имапци oбвезница, у слушају кащоеоа са исплатпм камате или главнице, имају правп на 

затезну камату у складу са закпнпм. 

Главница и камата исплаћиваће се ппсредствпм Централнпг регистра, пп ппступку прпписанпм 

Правилима ппслпваоа и Кприснишким упутствпм Централнпг регистра, кпји буде на снази и у 

примени у тренутку исплате. Наведеним актима уређена су међуспбна права и пбавезе 

Издавапца и шлана Централнпг регистра у ппгледу пперативнпг изврщеоа исплате нпвшаних 

средстава имапцу права из пбвезница. 

На дан дпспећа пбвезница, пднпснп каматних куппна, Издавалац ће нпвшана средства 

уплаћивати на нпвшани рашун агента емисије Издавапца у Централнпм регистру, у складу с 

Правилникпм п терминскпм плану рада Централнпг регистра. Члан Централнпг регистра – агент 

Издавапца/агент емисије у пбавези је да дпстави захтев за исплату пбвезница п рпку дпспећа, 

пднпснп каматних куппна и да прекп кприснишке апликације Централнпг регистра пптврди 

исплату. 
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Обвезнице нпсе правп Издавапца да изврщи пткуп пре датума дпспећа, пп унапред утврђеним 

услпвима. У слушају да Издавалац пдлуши да искпристи свпје правп, у пбавези је да п намери 

активираоа кпл-ппције (call option) писменп пбавести закпните имапце најмаое тридесет дана 

пре датума пткупа. Превремени пткуп мпгуће је реализпвати искљушивп на датум дпспећа 

куппна.  

Издавалац ће на дан превременпг пткупа измирити пбавезу пп пснпву главнице. 

Обвезнице су слпбпднп пренпсиве, те ималац има правп распплагаоа оима, укљушујући и 

усппстављаое залпжнпг права. 

Не ппстпје пгранишеоа у пствариваоу права пбвезница кпје су предмет ппнуде. 

1.5 Каматна стопа 
Обвезнице пве емисије нпсе камату на главницу пп фикснпј стппи пд 4,60% на гпдищоем 

нивпу. Каматна стппа рашуна се кап гпдищоа каматна стппа oбвезница на главницу, ппдељена 

са ушесталпщћу исплате камате из пбвезница на гпдищоем нивпу. 

Камата се пбрашунава прпппрципналнпм метпдпм, применпм кпнвенције пбрашуна дана 

30/360. 

Издавалац ће плаћати камату пплугпдищое, пднпснп у 12 каматних куппна ‒ у складу с планпм 

птплате, ппшевщи пд щестпг месеца пд дана издаваоа Обвезница и закљушнп са щестпм 

гпдинпм, у динарима, у складу са следећпм фпрмулпм: 

К= (4,60%*П)*(180/360) 

К ‒ изнпс щестпмесешне камате, исплативе у динарима; 
П ‒ вреднпст Обвезница изражена у еврима.  
 
Вреднпст куппна пбрашунаваће агент емисије пбвезница, на дан дпспећа куппна. 

Динарски еквивалент вреднпсти камате изражене у еврима пбрашунаваће се пп средоем курсу 

Нарпдне банке Србије, важећем на дан пбрашуна. Каматеa ће се пбрашунавати и исплаћивати 

на дан дпспећа куппна. Укпликп је датум дпспећа нерадан дан (субпта, недеља, државни или 

верски празник), рпк за исплату биће први следећи радни дан. 

План дпспећа куппна изражен у еврима, накпн пбјављиваоа средоег курса Нарпдне банке 

Србије важећег на дан издаваоа пбвезница, биће дпстављен Купцима. 

Обавезе пп пснпву пбвезница Издавалац ће измиривати из средстава бучета Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине. 

У слушају дпцое у исплати куппна, закпнити имапци пбвезница имају правп на  закпнску 

затезну камату пбрашунату за перипд пд дана дпспећа куппна дп дана исплате. 
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1.6 Начин и метод амортизације обвезница 
Обвезница има фикснп дпспеће, пднпснп не ппстпји ампртизаципни план, већ се целпкупан 

изнпс главнице исплаћује пдједнпм, на дан дпспећа. Издавалац ће купцима на дан дпспећа 

исплатити нпминалну вреднпст у динарима, кап динарски еквивалент вреднпсти пбвезница 

изражене у еврима, пбрашунат пп средоем курсу Нарпдне банке Србије, важећим на дан 

дпспећа.  

1.7 Принос и опис метода израчунавања новчаног тока 
Обвезнице се нуде пп нпминалнпј вреднпсти пд 100.000,00 динара пп пбвезници с каматнпм 

стпппм пд 4,60% на гпдищоем нивпу, с пплугпдищопм птплатпм куппна и птплатпм главнице 

на дан дпспећа. 

Емисипна цена једнака је нпминалнпј вреднпсти пбвезнице и изнпси 100.000,00 динара пп 

кпмаду. Емисипна цена сваке пбвезнице биће прекурсирана у страну валуту ‒ еврп, а изнпс 

утврђен у тпј валути прерашунаће се пп званишнпм средоем курсу Нарпдне банке Србије на дан 

издаваоа пбвезница у Централнпм регистру.  

Обавеза пп куппну на дан дпспећа куппна мнпжиће се са званишним средоим курспм Нарпдне 

банке Србије за еврп на тај дан и исплаћиваће се у динарима, а на крају пбрашунскпг перипда, 

главница ће се на дан дпспећа мнпжити са званишним средоим курспм Нарпдне банке Србије 

за еврп на тај дан и исплатити у динарима.  

Закпнити ималац ће снпсити и све трпщкпве у вези са птвараоем и впђеоем  рашуна 

финансијских инструмената на кпме ће пбвезнице бити укоижене.  

Каматна стппа на пбвезнице изнпси 4,60% на гпдищоем нивпу, па ће схпднп тпме гпдищои 

принпс на пбвезнице изражен у еврима бити једнак каматнпј стппи пд 4,60%. Принпс пд 4,60% 

изражен у еврима пствариће се куппвинпм пбвезница тпкпм примарне ппнуде и држаоем 

пбвезница дп дпспећа. 

Принпс на пбвезнице, изражен у еврима, мпже бити маои (у слушају дискпнта) или већи (у 

слушају премије) пд 4,60% на гпдищоем нивпу у слушају да Купац пдлуши да прпда пбвезнице 

пре рпка дпспећа, щтп ће зависити пд услпва на секундарнпм тржищту у мпменту прпдаје. 

1.8 Одлука о издавању нових хартија од вредности 
Ппкрајинска влада, Скупщтинскпм пдлукпм п ппкретаоу и нашину спрпвпђеоа ппступка 

задуживаоа емитпваоем дугпрпшних хартија пд вреднпсти за пптребе финансираоа набавке 

ппреме за ппремаое пбјекта „Каменица 2” (Скупщтинска пдлука), пвлащћена је да ‒ 

прпцеоујући јавни интерес АП Впјвпдине, а у складу с ликвидним мпгућнпстима бучета и 

тржищним услпвима ‒ утврди услпве ппд кпјима ће се пбвезнице емитпвати, датум емисије, 

нпминалну вреднпст пбвезница, датум дпспећа, куппн и друге елементе неппхпдне за 

реализацију емисије у складу са закпнпм и другим актима кпји регулищу тржищте капитала. 

Приликпм дпнпщеоа  ппјединашних пдлука п емисији пбвезница, Ппкрајинска влада је сваку 

ппјединашну емисију прилагпђавала тржищним мпгућнпстима и динамици пптреба за 

плаћаоем превасхпднп ппреме за ппремаое Института за пнкплпгију Впјвпдине, Института за 

кардипваскуларне бплести Впјвпдине и Института за плућне бплести Впјвпдине. 
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1.9 Очекивани датум нових емисија 
Укпликп се щеста емисија реализује у целпсти не пшекују се нпве емисије пбвезница у 

нареднпм перипду. 

1.10 Опис могућих ограничења у вези с преносом обвезница 
Огранишеоа у вези с пренпспм пбвезница не ппстпје. 

1.11 Подаци о пореским обавезама Издаваоца у вези са хартијама од 

вредности 
Дпленаведени ппрески третман власнищтва пбвезница заснпван је на закпнима и другим 

прпписима Републике Србије, кпји су на снази у време усвајаоа пвпг дпкумента. 

Све евентуалне накнадне измене прпписа, тумашеоа, судске и управне пдлуке мпгу изменити 

пвде наведенп и имати ппреске ппследице за власника пбвезница. Издавалац неће 

дппуоавати пвај дпкумент нити пбавещтавати власнике пбвезница п евентуалним накнадним 

изменама прпписа. 

Сваки будући власник пбвезница дужан је да се инфпрмище п ппреским пбавезама кпје за 

оега мпгу прпизаћи из власнищтва на пбвезницама или билп каквпг распплагаоа оима. 

Такпђе, пптребнп је да се инфпрмище и п ппреским прпписима Републике Србије, кап и п 

релевантним међунарпдним угпвприма п избегаваоу двпструкпг пппрезиваоа – укпликп је реш 

п имапцима пбвезница кпји су нерезиденти, кап и да прате измене тих прпписа, щтп би 

узрпкпвалп измену ппреских пбавеза пп пснпву власнищтва над пбвезницама. 

Оппрезиваое камата 

Физишка лица 
На пснпву шлана 65. Закпна п ппрезу на дпхпдак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/2001, 

80/2002, 80/2002 ‒ др. закпн, 135/2004, 62/2006, 65/2006 ‒ испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 

50/2011, 91/2011 ‒ пдлука УС, 7/2012 ‒ усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 ‒ пдлука УС, 

8/2013 ‒ усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 ‒ испр., 108/2013, 6/2014 ‒ усклађени дин. изн., 

57/2014, 68/2014 ‒ др. закпн и 5/2015 ‒ усклађени дин. изн.), физишка лица су пслпбпђена 

плаћаоа ппреза пп пснпву дужнишких хартија пд вреднпсти, шији је издавалац Република 

Србија, аутпнпмна ппкрајина, јединица лпкалне сампуправе или Нарпдна банка Србије. 

 
Правна лица  
Прихпд – кпји резидентни пбвезник пствари пд камата пп пснпву дужнишких хартија пд 
вреднпсти кпје издаје, у складу са закпнпм, Република Србија, аутпнпмна ппкрајина, јединица 
лпкалне сампуправе или Нарпдна банка Србије – не улази у ппреску пснпвицу. 
 

Ппрез пп пдбитку не плаћа се на прихпде кпје пствари нерезидентни пбвезник, пднпснп 

нерезидентнп правнп лице из јурисдикције с преференцијалним ппреским системпм, пд 

камата пп пснпву дужнишких хартија пд вреднпсти кпје издају, у складу са Закпнпм п тржищту 

капитала, Република Србија, аутпнпмна ппкрајина, јединица лпкалне сампуправе или Нарпдна 

банка Србије. 

Оппрезиваое главнице 
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У складу с релевантним прпписима, исплата главнице пбвезница не ппдлеже плаћаоу ппреза. 

Оппрезиваое капиталнпг дпбитка 

Капитални дпбитак представља разлику између прпдајне цене пбвезнице и оене набавне 

цене. Капиталним дпбиткпм сматра се прихпд кпји инвеститпр пствари прпдајпм, пднпснп 

другим пренпспм уз накнаду. 

У складу с шланпм 72а Закпна п ппрезу на дпхпдак грађана („Службени гласник РС”, бр. 

24/2001, 80/2002, 80/2002 ‒ др. закпн, 135/2004, 62/2006, 65/2006 ‒ испр., 31/2009, 44/2009, 

18/2010, 50/2011, 91/2011 ‒ пдлука УС, 7/2012 ‒ усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 ‒ 

пдлука УС, 8/2013 ‒ усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 ‒ испр., 108/2013, 6/2014 ‒ 

усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 ‒ др. закпн и 5/2015 ‒ усклађени дин. изн.), капитални 

дпбитак се не утврђује и не пппрезује на прихпд пстварен пп пснпву пренпса дужнишких хартија 

пд вреднпсти, кпје издају Република Србија, аутпнпмна ппкрајина, јединица лпкалне 

сампуправе или Нарпдна банка Србије. 

У складу с шланпм 27. став 1. ташка 3. Закпна п ппрезу на дпбит правних лица („Службени 

гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 ‒ др. закпн, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 

119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 ‒ др. закпн и 142/2014), не утврђује се ппрез на 

капитални дпбитак, пстварен прпдајпм дужнишких хартија пд вреднпсти кпје издају, у складу са 

закпнпм, Република Србија, аутпнпмна ппкрајина, јединица лпкалне сампуправе или Нарпдна 

банка Србије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9  

 

2. Услови јавне понуде, подаци о понуди, временски распоред и 

поступак прихватања понуде 

2.1 Услови јавне понуде обвезница 
Издавалац ће ппнуду спрпвести ппсредствпм инвестиципнпг друщтва кпје пбавља услуге у вези 

с ппнудпм и прпдајпм финансијских инструмената без пбавезе пткупа. 

Праг успещнпсти ппнуде дефинисан је Одлукпм п издаваоу VI емисије пбвезница Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине, без пбавезе пбјављиваоа прпспекта, а изнпсиће 50%, тп јест емисија ће 

се сматрати успещнпм укпликп се у рпку за упис и уплату упище и уплати најмаое 50% 

ппнуђених пбвезница. 

2.2 Укупан обим емисије 
У пвпј емисији пбвезница нуди се 3.058 кпмада пбвезница, нпминалне вреднпсти 100.000,00 

динара пп кпмаду, те укупна нпминална вреднпст ппнуђене емисије изнпси 305.800.000,00 

динара.  

Ппдатак п укупнпм изнпсу уплаћених и уписаних пбвезница биће дпступан на интернет страни 

Издавапца: www.vojvodina.gov.rs 

 

2.3 Раздобље током кога ће понуда бити отворена  
Рпк за упис и уплату пбвезница трајаће петнаест (15) дана пд дана ступаоа на снагу Одлуке п 

издаваоу VI емисије пбвезница Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, без пбавезе пбјављиваоа 

прпспекта, кпју је дпнела Ппкрајинска влада.  

2.4 Детаљи о одређеном најмањем/највећем броју обвезница које се 

могу уписати 
Минималан нпминални изнпс пбвезница кпји се мпже уписати не мпже бити маои пд 

50.000,00 евра у динарскпј прптиввреднпсти пп средоем курсу НБС на дан уплате, а 

максималан нпминални изнпс не мпже прећи изнпс пд 305.800.000,00 динара, пднпснп 3.058 

кпмада пбвезница. 

Није предвиђена мпгућнпст ппвлашеоа прихваћене ппнуде. 

2.5       Смањење броја уписаних обвезница и поврат преплаћеног износа 
У слушају да буде уписанп и уплаћенп вище пбвезница и средстава пд емитпванпг изнпса, 

расппдела вище уписаних и уплаћених пбвезница, у пднпсу на ппнуђени брпј пбвезница, 

врщиће се сразмерним смаоеоем брпја уписаних и уплаћених пбвезница, а вищак средстава 

ће се враћати на рашуне купаца, кпји ће купци навести у Уписници. 

2.6 Начин и рокови за упис и уплату уписаних обвезница 
Рпк за упис и уплату пбвезница утврђен је у шлану 9. Одлуке п издаваоу VI емисије пбвезница 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, без пбавезе пбјављиваоа прпспекта. 

Упис финансијских инструмената у Централни регистар пбавља се оихпвим уписпм на 

емисипни рашун Издавапца и пренпспм на рашуне закпнитих ималаца финансијских 

http://www.vojvodina.gov.rs/
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инструмената. Упис се ради на пснпву захтева Издавапца и списка лица кпја су купила 

пбвезнице. 

Захтев за упис емисије и захтев за пренпс хартија пд вреднпсти на рашуне закпнитих ималаца, у 

складу са Закпнпм п тржищту капитала, Издавалац ппднпси прекп шлана Централнпг регистра, у 

рпку пд пет радних дана пд дана пкпншаоа јавне ппнуде. 

Централни регистар у рпку пд три радна дана пд дана пријема уреднпг захтева реализује упис и 

пренпс хартија пд вреднпсти на рашуне закпнитих ималаца.  

2.7 Начин и рок за објављивање резултата понуде 
Резултати ппнуде биће дпступни у рпку пд три радна дана пд дана пренпса пбвезница на 

закпните имапце. 

Резултати ппнуде биће пбјављени на интернет страни Издавапца www.vojvodina.gov.rs 

2.8 Права првенства при упису, преносивост права уписа и поступање 

с неискоришћеним правима уписа 
Ппступак за кприщћеое билп каквпг права првенства при упису хартија пд вреднпсти не 

ппстпји. 

Пренпсивпст права уписа хартија пд вреднпсти не ппстпји. 

Неискприщћенп правп уписа хартија пд вреднпсти престаје истекпм рпка за упис. 

2.9 План расподеле и алокације обвезница 

2.9.1 Категорије потенцијалних инвеститора којима се нуде обвезнице 

Издавалац ппступак ппнуде спрпвпди без пбавезе пбјављиваоа прпспекта, у складу с шланпм 

12. став 1. ташка 3. Закпна п тржищту капитала. Обвезнице пве емисије нуде се инвеститприма 

кпји ће за уписане хартије пд вреднпсти уплатити изнпс пд најмаое 50.000 евра у динарскпј 

прптиввреднпсти . 

Издавалац скреће пажоу на тп да ће се свака наредна прпдаја пвих пбвезница сматрати 

ппсебнпм ппнудпм, те је ппнуђаш пбавезан да у сарадои са Издавапцем прибави пдпбреое за 

пбјављиваое прпспекта, укпликп пдредбе Закпна п тржищту капитала за такву ппнуду 

прпписују пбавезу пбјављиваоа прпспекта. 

2.9.2 Поступак обавештавања инвеститора о количини продатих хартија од 

вредности 

У рпку пд три радна дана, Издавалац ће писменп пбавестити закпнитпг имапца п пренпсу 

пбвезница са емисипнпг рашуна издавапца на оегпв власнишки рашун. 

Обавещтеое п кплишини прпдатих пбвезница биће пбјављенп на интернет страни Издавапца: 

www.vojvodina.gov.rs 

Обвезницама се мпже тргпвати на OTC (over the counter) тржищту, у складу са закпнпм и другим 

прпписима. 

http://www.vojvodina.gov.rs/
http://www.vojvodina.gov.rs/
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2.9.3 Одређивање цене  

Цена пбвезнице у примарнпј ппнуди утврђена је на нивпу нпминалне вреднпсти кпја изнпси 

100.000,00 динара. Емисипна цена сваке пбвезнице биће прекурсирана у страну валуту ‒ еврп, 

применпм званишнпг средоег курса Нарпдне банке Србије на дан уписа власнищтва у 

Централни регистар. 

2.9.4 Цена по којој ће обвезнице бити понуђене  

Цена пбвезница у примарнпј ппнуди утврђена је у шлану 5. Одлуке п издаваоу VI емисије 

пбвезница Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, без пбавезе пбјављиваоа прпспекта, на нивпу 

нпминалне вреднпсти кпја изнпси 100.000,00 динара пп пбвезници. 

У складу с тренутнп важећим ппреским прпписима, не ппстпји пбавеза плаћаоа ппреза пп 

пснпву пвих пбвезница. 

2.9.5 Спровођење понуде  

Ппнуда дугпрпшних пбвезница спрпвпди се ппсредствпм брпкерскп дилерскпг друщтва 

„Convest” а.д. Нпви Сад, Златне греде брпј 7, Нпви Сад (инвестиципнп друщтвп кпје је агент 

емисије и кпје неће имати пбавезу пткупа препсталпг дела пбвезница), у складу са Угпвпрпм п 

набавци услуге – услуга агента IV емисије дугпрпшних хартија пд вреднпсти за финансираое 

набавке ппреме за ппремаое пбјекта „КАМЕНИЦА 2”, НП брпј: 102-404-304/2015-02У. 

2.9.6 Назив и адреса институција које спроводе поступак понуде уз обавезу откупа 

(покровитељство)  

Емисија се спрпвпди без ппкрпвитељства. 

2.9.7 Пословно име и седиште институције путем које ће Издавалац извршавати 

обавезе по основу понуде 

Издавалац ће свпје финансијске пбавезе према закпнитим имапцима пбвезница, измиривати 

путем агента емисије, ппсредствпм Централнпг регистра, деппа и клиринга хартија пд 

вреднпсти, кап деппзитне институције са седищтем у Бепграду, Дешанска брпј 14. 
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3. Укључење обвезница у трговање на регулисано тржиште, 

односно на мултилатералну трговачку платформу (МТП)  
У мпменту сашиоаваоа oвпг инфпрматпра, не ппстпји пдлука Издавапца п укљушеоу 

пбвезница на прганизпванп тржищте, пднпснп на мултилатералну тргпвашку платфпрму (МТП).  

3.1 Подаци о хартијама од вредности исте врсте које је Издавалац већ 

издао  
 

Издавалац је у претхпднпм перипду издап три емисије дугпрпшних хартија пд вреднпсти, кпје 

нису укљушене на регулисанп тржищте, пднпснп МТП. 

1) Емисија дугпрпшних хартија пд вреднпсти, брпј 422-12/2012, са следећим 

елементима: 

Изнпс емисије 4.003.540.000,00 динара 

Нпминална вреднпст 10.000,00 динара пп кпмаду 

Датум емитпваоа 11. јун 2012. гпдине 

Датум дпспећа 11. јун 2022. гпдине 

Куппн 2,00% на гпдищоем нивпу 

Врста пбвезнице Ампртизаципна пбвезница индексирана на референтни индекс 

пптрпщашких цена, уз грејс-перипд пд две гпдине. 

CFI кпд DBVTAR  

ISIN брпј RSAOBJD 31607 

 

2) Емисија дугпрпшних хартија пд вреднпсти, брпј 422-12/2013, са следећим 

елементима: 

Изнпс емисије 4.970.320.000,00 динара у прптиввреднпсти евра на дан емисије 

Нпминална вреднпст 1.000,00 евра пп кпмаду 

Датум емитпваоа 06. април 2013. гпдине 

Датум дпспећа 06. април 2018. гпдине 

Куппн 7,00% на гпдищоем нивпу 

Врста пбвезнице Ампртизаципна пбвезница с фиксним куппнпм 

CFI кпд DBFTAR  

ISIN брпј 

 

 

 

RSAPVJD90819  
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3) Емисија дугпрпшних хартија пд вреднпсти п издаваоу III (треће) емисије 

пбвезница без пбавезе пбјављиваоа прпспекта: 

 

Изнпс емисије 300.000.000,00 динара 

Нпминална вреднпст 100.000,00 динара пп кпмаду 

Датум емитпваоа 03. август 2015. гпдине 

Датум дпспећа 03. август 2020. гпдине 

Каматна стппа 4,50% на гпдищоем нивпу 

Врста пбвезнице Дугпрпшна динарска пбвезница, индексирана у странпј валути 

еврп, с фиксним дпспећем (главница се у пптпунпсти птплаћује на 

дан дпспећа), пплугпдищопм исплатпм куппна и с мпгућнпщћу 

да Издавалац захтева пткуп пре датума дпспећа. 

CFI кпд DBFUGR  

ISIN брпј RSAPVJD38560  

 

 

4) Емисија дугпрпшних хартија пд вреднпсти п издаваоу IV (шетврте) емисије 

пбвезница без пбавезе пбјављиваоа прпспекта: 

 

Изнпс емисије 1.260.000.000,00 динара 

Нпминална вреднпст 100.000,00 динара пп кпмаду 

Датум емитпваоа 08. пктпбар2015. гпдине 

Датум дпспећа 08. пктпбар 2022. гпдине 

Каматна стппа 4,80% на гпдищоем нивпу 

Врста пбвезнице Дугпрпшна динарска пбвезница, индексирана у странпј валути 

еврп, с фиксним дпспећем (главница се у пптпунпсти птплаћује на 

дан дпспећа), пплугпдищопм исплатпм куппна и  мпгућнпщћу да 

Издавалац захтева пткуп пре датума дпспећа. 

CFI кпд DBFUGR  

ISIN брпј RSAPVJD94464  
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5) Емисија дугпрпшних хартија пд вреднпсти п издаваоу V (пете) емисије 

пбвезница без пбавезе пбјављиваоа прпспекта: 

 

Изнпс емисије 214.200.000,00 динара 

Нпминална вреднпст 100.000,00 динара пп кпмаду 

Датум емитпваоа 01. децембар 2015. гпдине 

Датум дпспећа 01. децембар 2021. гпдине 

Каматна стппа 4,60% на гпдищоем нивпу 

Врста пбвезнице Дугпрпшна динарска пбвезница, индексирана у странпј валути 

еврп, с фиксним дпспећем (главница се у пптпунпсти птплаћује на 

дан дпспећа), пплугпдищопм исплатпм куппна и  мпгућнпщћу да 

Издавалац захтева пткуп пре датума дпспећа. 

CFI кпд DBFUGR  

ISIN брпј RSAPVJD66215   
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4. Речник појмова 
АМОРТИЗАЦИЈА ДУГА – ппступак птплате дугпва и плаћаоа припадајућих камата. Дугпви се 

ампртизују према ампртизациoнпм плану, угпвпренпм приликпм усппстављаоа кредитнпг 

пднпса. Мпгу се ампртизпвати једнпкратнп или вищекратнп. При вищекратнпј ампртизацији 

мпгу се кпмбинпвати разлишити мпдели ануитета. 

АНУИТЕТ – нпвшани изнпс кпји пдређенпг датума дпспева за исплату и кпји се зајмпдавцу 

плаћа гпдищое или у краћим временским рпкпвима, на име птплате зајма. Ануитет шине два 

дела: деп припадајуће камате и деп главнице дуга. 

ДЕВИЗНИ КУРС – цена валуте једне земље изражена у валути друге земље. Путем девизнпг 

курса, усппставља се веза између цена у земљи и у инпстранству. 

ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ – јесу пбвезнице и други пренпсиви секјуритизпвани 

инструменти дуга, изузимајући хартије пд вреднпсти кпје су еквиваленти акцијама друщтва или 

кпје ‒ укпликп се кпнвертују или укпликп се пстварују права кпја из оих прпизилазе ‒ дају 

правп стицаоа акција или хартија пд вреднпсти еквивалентним акцијама. 

ЕФЕКТИВНА КАМАТНА СТОПА – декурзивна каматна стппа кпја се пбрашунава на гпдищоем 

нивпу применпм слпженпг каматнпг рашуна – пбрашун кпмфпрнпм метпдпм, кпјпм се 

дискпнтпвана нпвшана примаоа изједнашавају с дискпнтпваним нпвшаним издацима 

примљених деппзита, пднпснп пдпбрених кредита. 

ЕМИСИЈА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ – издаваое краткпрпшних и дугпрпшних хартија пд 

вреднпсти пдлукпм издавапца кпјпм се прпписују најважнији елементи хартија пд вреднпсти. 

ЕМИСИОНИ РАЧУН ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ – рашун кпји се птвара у Централнпм регистру, 

деппу и клирингу хартија пд вреднпсти ради евидентираоа финансијских инструмената. 

ИНВЕСТИТОР – ппјам кпји пзнашава ппстпјећег власника хартије пд вреднпсти, али и свакпг 

пптенцијалнпг купца, билп да је реш п правнпм или физишкпм лицу. 

ИНВЕСТИЦИОНА ДРУШТВА – привредна друщтва кпја у пквиру ппслпваоа другим ушесницима 

на тржищту пружају инвестиципне услуге или се прпфесипналнп баве инвестиципним 

активнпстима. У инвестиципне услуге сврставају се: пријем и пренпс налпга клијената у ппгледу 

прпдаје и куппвине финансијских инструмената, изврщеое налпга куппвине и прпдаје хартија 

пд вреднпсти за рашун клијента, тргпваое за сппствени рашун, управљаое ппртфплипм, 

инвестиципнп саветпваое, али и пружаое ппкрпвитељства у вези с ппнудпм и прпдајпм 

финансијских инструмената уз пбавезу пткупа, истраживаое и финансијска анализа у пбласти 

инвестираоа или други пблици ппщтих преппрука у вези с трансакцијама финансијским 

инструментима, кап и друге услуге дефинисане закпнпм. 

ISIN број – International Securities Identification Number – међунарпдна идентификаципна пзнака 

хартија пд вреднпсти, кпју дпдељују наципналне агенције (у Републици Србији – Централни 

регистар хартија пд вреднпсти). 
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ИЗДАВАЛАЦ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ – издавалац је дпмаће или странп правнп лице кпје 

издаје хартије пд вреднпсти и друге финансијске инструменте или предлаже оихпвп издаваое; 

акп је реш п деппзитним пптврдама, издавапцем се сматра лице кпје издаје хартије пд 

вреднпсти кпје представљају те деппзитне пптврде. 

ЈАВНА ПОНУДА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ – јесте свакп пбавещтеое датп у билп кпм пблику и 

путем билп кпг средства, а кпје даје дпвпљнп ппдатака п услпвима ппнуде и п хартијама пд 

вреднпсти из ппнуде, такп да се инвеститпру пмпгући дпнпщеое пдлуке п куппвини или упису 

пвих хартија пд вреднпсти; јавнпм ппнудпм сматра се и ппнуда и прпдаја хартија пд вреднпсти 

путем финансијских ппсредника, пднпснп путем ппкрпвитеља и агента. 

КАМАТА – јесте накнада у нпвцу за привременп ппзајмљиваое на кприщћеое нпвшаних 

средстава или у прпцентима изражена накнада (цена) кпју зајмппримац (дужник) плаћа 

зајмпдавцу (кредитпру, ппверипцу) за привременп кприщћеое уступљенпг нпвца или 

капитала. 

КОЛ-ОПЦИЈА (call option) – сппразум кпји даје издавапцу правп (али не и пбавезу) да купи 

пбвезнице, или другу хартију пд вреднпсти пп пдређенпј цени у пдређенпм временскпм 

перипду. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ – независна и сампстална институција Републике 

Србије, кпја врщи надзпр над применпм Закпна п тржищту капитала, Закпна п преузимаоу 

акципнарских друщтава, Закпна п инвестиципним фпндпвима. 

 АГЕНТ ЕМИСИЈЕ – инвестиципнп друщтвп (шлан Централнпг регистра) кпје у име и за рашун 

клијента пружа услуге у вези са издаваоем финансијских инструмената и другим ппслпвима 

дефинисаним Правилима ппслпваоа Централнпг регистра.  

КУПОН – јесте изнпс камате кпји инвеститпр прима кап ималац пбвезнице. Карактеристишнп је 

тп щтп се камата исплаћује најшещће једнпм или два пута гпдищое, путем куппна кпји се 

пбрашунава на нпминалну вреднпст пбвезнице.  

НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ ОБВЕЗНИЦЕ – јесте изнпс пп кпме је емитпвана ппјединашна 

пбвезница; на оу се пбрашунава припадајућа камата.  

ОБВЕЗНИЦА – хартија пд вреднпсти кпју правнп лице емитује ради ппзајмљиваоа нпвшаних 

средстава на пдређени рпк и збпг тпга се сврстава у дужнишке хартије пд вреднпсти.  

OTC тржиште (over the counter) – јесте секундарнп тржищте за тргпваое финансијским 

инструментима кпје не мпра да има прганизатпра тржищта и шији систем тргпваоа, 

ппдразумева прегпвараое између прпдавца и купца финансијских инструмената, ради 

закљушеоа трансакције. 

ПРЕНОСИВЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ – јесу све врсте хартија пд вреднпсти кпјима се мпже 

тргпвати на тржищту капитала, изузев инструмената плаћаоа.  
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ПРИМАРНО ТРЖИШТЕ – пзнашава прву прпдају издатих хартија пд вреднпсти; заинтереспвани 

купци купују хартије пд вреднпсти пд издавапца кпји их је издап, пп цени кпју је издавалац 

утврдип пдлукпм п емисији. 

ПРИНОС – прпфит кпји власник хартије пд вреднпсти дпбија пд ппседпваоа саме хартије пд 

вреднпсти. Принпс на акције јесте дивиденда и капитална дпбит, дпк је принпс на пбвезнице 

камата и/или капитална дпбит. 

ПРОВИЗИЈА – јесте накнада за ппсредпваое у пдређенпм ппслу, а изражава се у прпцентима 

пд вреднпсти ппсла. Банкарске прпвизије су цене за пбављаое банкарских услуга. 

ПОКРОВИТЕЉ – јесте инвестиципнп друщтвп кпје врщи услуге ппкрпвитељства у вези с 

ппнудпм и прпдајпм финансијских инструмената уз пбавезу пткупа. 

ПОРТФОЛИО ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ – укупна кплишина хартија пд вреднпсти (акција, 

пбвезница и др.) кпјима ппртфплип меначер управља за свпј рашун или за рашун клијента кпји 

је свпје хартије пд вреднпсти предап меначеру на шуваое и рукпваое оима. 

РЕЗИДЕНТ – физишкп лице са сталним бправкпм у држави; правнп лице регистрпванп у 

дпмицилнпј држави. 

СЕКУНДАРНО ТРЖИШТЕ – свака наредна прпдаја хартије пд вреднпсти (препрпдаја) ппсле 

примарне тргпвине. Секундарнп тргпваое прганизује се на берзи. 

ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА – местп где се сусрећу ппнуда и тражоа капитала, тј. разлишитих пблика 

дугпрпшних финансијских инструмената, шији је рпк дпспећа дужи пд једне гпдине.  

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ – институција кпја впди 

јединствену евиденцију п власницима свих хартија пд вреднпсти кпје су емитпване на ппдрушју 

Републике Србије. Ппред тпга, представља клиринщку кућу кпја врщи клиринг и салдираое 

пбавеза и пптраживаоа у хартијама пд вреднпсти и нпвцу.  

CFI код (Classification of Financial instruments) – међунарпдна идентификаципна пзнака хартије 

пд вреднпсти; CFI код пдређује врсту хартија пд вреднпсти. 

ЧЛАН ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ – берзански ппсредник, банка 

пвлащћена за пбављаое брпкерскп дилерских ппслпва, кастпди банка, друга банка и 

инпстрана правна лица кпја пбављају ппслпве клиринга и салдираоа хартија пд вреднпсти. 

 


