
 
"Службени гласник РС", бр. 6/2009, 8/2009, 32/2010, 78/2011 
 
 
На основу члана 26. став 1. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05), 
 
Влада доноси 
 
 

УРЕДБУ 
 

о општим условима за емисију и продају 
краткорочних државних хартија од вредности на 

примарном тржишту 
 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом уредбом уређују се општи услови за емисију и продају краткорочних државних 

хартија од вредности на примарном тржишту и одређени елементи примарног тржишта 

државних хартија од вредности. 
 
Одредбе ове уредбе примењују се и на продају на примарном тржишту државних 

хартија од вредности о чијем емитовању одлучује Влада, ако је њихов рок доспећа до 

365 дана. 
 

 
Члан 2. 

 
Поједини изрази, употребљени у овој уредби имају следеће значење: 
 

1) Државне хартије од вредности (у даљем тексту: државне хартије) су 

финансијски инструменти чија је вредност исказана у домаћој валути, о чијој 

емисији, у складу са законом, одлучује Влада или министар надлежан за послове 

финансија (у даљем тексту: министар финансија), које се издају, преносе и 

евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног 

регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д. Београд (у даљем тексту: 

Централни регистар), чиме се потврђује власништво Републике Србије; 
 



2) Краткорочне државне хартије су хартије од вредности са роком доспећа до 

једне године, о чијем емитовању одлучује министар финансија, осим у случају када 

датум доспећа пада у наредну буџетску годину, када о емитовању одлучује Влада; 
 
3) Аукцијска платформа Трезора је јединствени информациони систем 

Министарства финансија - Управе за трезор (у даљем тексту: Трезор), којим се 

обезбеђује подршка примарној трговини државним хартијама, електронски приступ 

овлашћеним финансијским институцијама (овлашћеним учесницима) и директно 

учествовање на аукцијама државних хартија према аукцијском календару; 
 
4) Аукција је време и процедура организације примарне продаје државних хартија 

посредством аукцијске платформе Трезора, уз учешће овлашћених учесника; 
 
5) Овлашћени учесник је финансијска институција која је, у складу са законом и 

овом уредбом, испунила услове и прописане критеријуме за директно учешће на 

аукцијама државних хартија посредством аукцијске платформе Трезора; 
 
6) Овлашћено лице је физичко лице које је, поред услова утврђених законом и 

подзаконским актима, испунило и услове и критеријуме утврђене овом уредбом, а 

које је овлашћени учесник овластио да у његово име и за његов рачун учествује у 

примарном трговању државним хартијама преко аукцијске платформе Трезора; 
 
7) Електронска књига налога јесте електронска база података формирана од 

налога за примарно трговање овлашћеног учесника преко аукцијске платформе 

Трезора у складу са овом уредбом; 
 
8) Корисничка апликација је клијентски веб оријентисана апликација развијена од 

стране Трезора за приступ овлашћеног учесника систему аукцијске платформе 

Трезора; 
 
9) Налози за трговање су налози које у складу са овом уредбом испоставља 

овлашћени учесник посредством аукцијске платформе Трезора; 
 
10) Конкурентни налози за трговање су налози за куповину државних хартија који 

садрже податке о количини и цени по којој овлашћени учесник жели да купи 

државне хартије; 
 
11) Неконкурентни налози за трговање су налози за куповину државних хартија 

који садрже само податке о количини хартија које учесник жели да купи, без 

навођења цене. Цена по којој се врши исплата неконкурентних налога утврђује се 

на крају аукције у складу са овом уредбом; 
 
12) Закључница је уговор о примарној купопродаји државних хартија закључен 

посредством аукцијске платформе Трезора, израђен у електронској форми; 
 
13) Дисконтна стопа је стопа дисконтовања, мера временске вредности новца, 

односно свођења будућих новчаних износа на садашњу вредност; 



 
14) Извршна дисконтна стопа представља највишу дисконтну стопу, по којој је 

последња понуда прихваћена, а у складу са којом се утврђује јединствена продајна 

цена за целу серију државних хартија (за методу јединствене цене), односно 

највишу дисконтну стопу од свих прихваћених дисконтних стопа, на основу којих 

се одређују дисконтне стопе по којима се налози реализују (за методу вишеструке 

цене); 
 
15) Финансијска институција је банка, друштво за осигурање, брокерско-дилерско 

друштво, пензиони фонд и инвестициони фонд из члана 2. став 1. тачка 7) Закона 

о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05); 
 
16) Временски план одржавања аукције представља утврђене временске 

интервале у којима се обављају поједине фазе трговања на аукцији, а који се 

објављује у јавном позиву за аукцију; 
 
17) Откуп пре рока доспећа представља откуп државних хартија пре њиховог 

доспећа. Откуп се врши на основу решења Владе, односно министра финансија или 

лица које он овласти, и то уколико је таква могућност предвиђена у акту о емисији. 

Управа за јавни дуг објављује јавни позив за откуп државних хартија пре рока 

доспећа; 
 
18) Смарт картица је идентификациона картица којом се врши приступ и коришћење 

аукцијске платформе Трезора; 
 
19) Откупни оквир представља дефинисани период у којем Управа за јавни дуг врши 

откуп државних хартија пре рока њиховог доспећа. 
 
 

 
Члан 3. 

 
Емитовање државних хартија врши се у оквиру лимита утврђеног Законом о буџету 

Републике Србије. 
 
Цена државних хартија из налога за трговање исказује се по дисконтној стопи која је 

саставни део акта о емисији државних хартија и јавног позива. 
 
Износ дисконтоване цене државних хартија од вредности по комаду израчунава се на 

годишњем нивоу, по формули: 
 
 
                                  номинална вредност 
Дисконтована цена= ------------------------------- 
                                                        број дана 
                           1+(дисконтна стопа x ---------) 
                                                           360 



 
 
Дисконтна стопа исказује се са четири децимале. 
 
Укупна дисконтована вредност понуде представља производ дисконтоване цене 

наведене у налогу и количине државних хартија које учесник на аукцији намерава да 

купи. 
 
 

Члан 4. 
 
У поступку емитовања и примарне продаје државних хартија Управа за јавни дуг 

организује активности у вези са емитовањем и примарном продајом државних хартија у 

име и за рачун Републике Србије и објављује информације о резултатима продаје. У 

том циљу уводи се и организује примарно тржиште засновано на систему аукција ради 

продаје државних хартија. 
 
 

 
Члан 5. 

 
Учесници на примарном тржишту државних хартија могу бити: 
 

1) Управа за јавни дуг; 
 
2) овлашћени учесници на примарном тржишту. 

 
Сви остали инвеститори аукцијској платформи Трезора могу приступити преко 

овлашћених учесника. 
 
 
 

2. ОВЛАШЋЕНИ УЧЕСНИЦИ И ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА 
 

Члан 6. 
 
Овлашћени учесник који посредством аукцијске платформе Трезора учествује у 

дистрибуцији државних хартија мора да: 
 

1) поседује потребну лиценцу за обављање послова на финансијском тржишту; 
 
2) поседује техничке услове за комуникацију са електронском аукцијском платформом 

(клијентску радну станицу - персонални рачунар са одговарајућим 

карактеристикама и телекомуникациону опрему); 



 
3) има минималну вредност капитала у износу од 150.000 евра у динарској 

противвредности. 
 
 

Члан 7. 
 
Пријаву за учешће на аукцијама државним хартијама посредством аукцијске платформе 

Трезора (у даљем тексту: пријава), овлашћени учесник подноси Управи за јавни дуг. 
 
Уз пријаву овлашћени учесник подноси следећу документацију: 
 

1) дозволе и сагласности надлежних органа за обављање регистроване делатности; 
 
2) листу лица овлашћених за трговање државним хартијама; 
 
3) пречишћени текст оснивачког акта; 
 
4) решење са прилозима о упису правног лица у регистар; 
 
5) доказ о чланству у Централном регистру, односно ако подносилац пријаве није 

члан Централног регистра, уговор са чланом Централног регистра преко кога ће 

омогућити извршавање преузетих обавеза по пословима закљученим на аукцијској 

платформи Трезора, у Централном регистру; 
 
6) кратак приказ досадашњег пословања и планове деловања на тржишту капитала; 
 
7) годишњи и периодични финансијски извештај за последњу пословну годину, ако 

подносилац пријаве послује дуже од једне године; 
 
8) извештај о ревизији финансијских извештаја; 
 
9) одговарајуће средство обезбеђења извршавања обавеза по пословима закљученим 

на аукцијској платформи Трезора, са овлашћењем за располагање тим средством 

обезбеђења, у складу са уговором о приступању аукцијској платформи, који 

закључује директор Управе за јавни дуг са овлашћеним учесником; 
 
10) неопозиву изјаву подносиоца пријаве о прихватању свих одредаба ове уредбе и 

на основу ње донетих аката, са обавезом поштовања и спровођења истих. 
 
Пријаву за учешће на аукцијама државних хартија посредством аукцијске платформе 

Трезора овлашћени учесник подноси Управи за јавни дуг на обрасцу Пријава за учешће 

на аукцијама државних хартија од вредности посредством аукцијске платформе 

Трезора, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 
 



 
 

Члан 8. 
 
У случају да уз пријаву није достављена комплетна документација из члана 7. ове 

уредбе, Управа за јавни дуг може подносиоцу пријаве оставити рок за достављање 

комплетне документације који, не може бити дужи од осам дана. 
 
У случају да подносилац пријаве ни у накнадно остављеном року не достави комплетну 

документацију, Комисија за пријем овлашћених учесника на аукцијску платформу 

Трезора доставља пријаву директору Управе за јавни дуг, са предлогом да се иста 

одбаци. 
 
Даном пријема пријаве сматра се дан пријема пријаве са комплетном и потпуном 

документацијом у смислу овог члана, односно дан истека рока из става 1. овог члана. 
 
 
 

Члан 9. 
 
Директор Управе за јавни дуг одлучује о пријави, најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема пријаве. 
 
Директор Управе за јавни дуг по поднетој пријави може донети решење о: 
 
1) одбацивању пријаве - у случају да пријава није достављена у складу са чл. 7. и 8. 

ове уредбе; 
 
2) одбијању пријаве - у случају да нису испуњени услови за стицање својства 

овлашћеног учесника на аукцијској платформи Трезора. 
 
Решење из става 2. овог члана, Управа за јавни дуг доставља подносиоцу пријаве у 

року од три дана од дана доношења решења. 
 
Нову пријаву за учешће на аукцијској платформи Трезора овлашћени учесник може 

поднети најраније по истеку шест месеци од пријема решења из става 2. овог члана. 
 
Решење директора Управе за јавни дуг из става 2. овог члана је коначно и против њега 

се може покренути управни спор. 
 
 

 
Члан 10. 

 



Даном пријема овлашћеног учесника на аукцијску платформу Трезора, овлашћени 

учесник и његова овлашћена лица, неопозиво прихватају све одредбе ове уредбе и на 

основу ње донетих аката, са обавезом поштовања и спровођења истих. 
 
 

Члан 11. 
 
Овлашћено лице може бити само лице које испуњава следеће услове: 
 

1) да има положен стручни испит код Комисије за хартије од вредности за обављање 

послова трговине хартијама од вредности; 
 
2) да је обучено за рад на аукцијској платформи Трезора; 
 
3) да је запослено на неодређено време, након истека пробног рада уколико је исти 

уговорен, са пуним радним временом, код овлашћеног учесника на пословима 

радног места "брокера"; 
 
4) да није правноснажно осуђивано за кривична дела против привреде, имовине, 

правосуђа, јавног реда, правног саобраћаја и службене дужности, као ни за 

кривична дела утврђена Законом; 
 
5) да се према њему у моменту подношења пријаве за учешће на аукцијској 

платформи Трезора не води поступак за утврђивање постојања берзанских 

прекршаја и изрицање мера и казни; 
 
6) да испуњава и друге услове утврђене законом. 

 
 

Члан 12. 
 
Овлашћени учесник уз пријаву за учешће на аукцијској платформи Трезора подноси за 

овлашћено лице следећу документацију и доказе: 
 

1) диплому, уверење или сертификат Комисије за хартије од вредности о положеном 

стручном испиту за обављање послова на берзи; 
 
2) потврду да је лице запослено на неодређено време, са пуним радним временом, 

код овлашћеног учесника на радном месту "брокера"; 
 
3) уверење надлежног органа да није у казненој евиденцији за кривична дела и да се 

против њега у тренутку подношења пријаве не води истрага; 
 
4) одлуку којом овлашћени учесник именује овлашћено лице да у његово име и за 

његов рачун обавља послове трговине државним хартијама на аукцијској 

платформи Трезора; 



 
5) неопозиву изјаву овлашћеног учесника да све обавезе које овлашћено лице 

преузме прихвата као своје; 
 
6) неопозиву изјаву овлашћеног учесника да се поднета средства обезбеђења 

плаћања могу користити као средства обезбеђења извршавања обавеза по 

пословима које његово овлашћено лице закључи у пословима са државним 

хартијама на аукцијској платформи Трезора; 
 
7) картон депонованог потписа предложеног овлашћеног лица и једну његову 

фотографију. 
 
 

Члан 13. 
 
Директор Управе за јавни дуг даје сагласност за обављање послова у поступку 

примарне трговине државним хартијама овлашћеном лицу из члана 12. ове уредбе, у 

року од 15 дана од дана подношења пријаве. 
 
При одлучивању о давању сагласности из става 1. овог члана овлашћеном лицу, 

директор Управе за јавни дуг може узети у обзир број брокерско-дилерских друштава у 

којима је то лице било у радном односу у претходних годину дана, а посебно број 

издатих дозвола за трговање које су том лицу издате по основу овлашћених учесника - 

чланова Берзе у истом периоду. 
 
Ради сагледавања разлога евентуално честих промена брокерско-дилерских друштава 

тог лица, може се тражити додатна документација и докази. 
 
Директор Управе за јавни дуг може дати овлашћеном лицу сагласност из става 1. овог 

члана без ограничења, или дозволу са ограничењем у погледу времена трајања, врсте 

хартија од вредности или лимита до којег може да закључује послове на аукцијској 

платформи Трезора. 
 
Овлашћени учесник је дужан да одмах писмено обавести Управу за јавни дуг о свакој 

промени овлашћења, права и одговорности које је дао свом овлашћеном лицу, а 

нарочито о промени чињеница на основу којих је добио сагласност из става 1. овог 

члана. 
 
 
 

Члан 14. 
 
Одлуком директора Управе за јавни дуг образује се Комисија за предлагање листе 

овлашћених учесника и овлашћених лица (у даљем тексту: Комисија). 
 



Поред Комисије одлуком директора Управе за јавни дуг могу се образовати и друге 

комисије. 
 
 
 

Члан 15. 
 
Комисија има три члана који се именују из реда запослених у Управи за јавни дуг. 
 
Чланови Комисије именују се на период од две године, уз могућност поновног избора. 
 
 
 

Члан 16. 
 
Члану Комисије престаје својство члана Комисије и пре истека периода на који је 

именован у следећим случајевима: 
 

1) по опозиву од стране директора Управе за јавни дуг; 
 
2) када поднесе оставку. 
 

 
 

Члан 17. 
 
Комисија разматра и утврђује исправност поднетих пријава и документације из чл. 6. 

до 12. ове уредбе и на основу тога предлаже директору Управе за јавни дуг листу 

овлашћених учесника за учешће на аукцијама државним хартијама преко аукцијске 

платформе Трезора, као и листу овлашћених лица. 
 
 
 

Члан 18. 
 
По доношењу аката из чл. 9. и 13. ове уредбе директор Управе за јавни дуг закључује 

са овлашћеним учесником уговор о приступању аукцијској платформи Трезора, на 

обрасцу који прописује министар финансија. 
 
Управа за јавни дуг објављује и ажурира листу овлашћених учесника на својој 

интернет страници, истовремено са јавним позивом за наредну аукцију државних 

хартија. 
 



 
 

Члан 19. 
 
Овлашћени учесник дужан је: 
 

1) да се придржава свих законских прописа који регулишу трговину државним 

хартијама на аукцијској платформи Трезора; 
 
2) да савесно и у складу са добрим пословним обичајима и пословним моралом 

обавља послове трговине државним хартијама преко аукцијске платформе 

Трезора; 
 
3) да о приспелом налогу клијента или о сопственом налогу обавести Управу за јавни 

дуг; 
 
4) да одмах, без одлагања, писмено обавести Управу за јавни дуг о свакој промени 

својих овлашћења, права, обавеза и одговорности у правном промету, а нарочито о 

променама које се односе на услове на основу којих је стекао учешће на аукцијској 

платформи Трезора и променама података из пријаве за учешће на аукцијској 

платформи Трезора. 
 

 
 

Члан 20. 
 
Управа за јавни дуг може једнострано раскинути уговор о приступању аукцијској 

платформи Трезора уколико: 
 

1) је учесник на примарном тржишту лишен лиценце или је доспео под стечај; 
 
2) је донета одлука од стране управљачког тела овлашћеног учесника о његовој 

ликвидацији; 
 
3) учесник више не испуњава критеријуме из чл. 6. и 7. ове уредбе; 
 
4) је учесник услед непоштовања закона изложен рестриктивним мерама за обављање 

инвестиционих активности и пружања инвестиционих услуга. 
 
Учесник је дужан да благовремено обавести Управу за јавни дуг о случајевима из става 

1. овог члана. 
 
 
 



3. ПРОДАЈА ДРЖАВНИХ ХАРТИЈА 
 

Члан 21. 
 
Државне хартије се продају на примарном тржишту путем аукција организованих од 

стране Управе за јавни дуг. 
 
Државне хартије могу куповати сва домаћа правна и физичка лица, преко овлашћених 

учесника. 
 
Управа за јавни дуг утврђује и објављује листу овлашћених учесника који испуњавају 

прописане услове за учешће на аукцији и одобрава им приступ аукцијској платформи 

Трезора. 
 
Управа за јавни дуг ће онемогућити приступ аукцијској платформи овлашћеним 

учесницима у случајевима из члана 20. ове уредбе. 
 
 
 

Члан 22. 
 
Овлашћени учесници могу да учествују са конкурентним понудама подношењем 

прописаних налога за трговање. 
 
Налоге из става 1. овог члана, овлашћени учесник може да испостави у своје име и за 

свој рачун, као и у своје име, а за рачун клијента. 
 
Овлашћени учесници такође могу да учествују са неконкурентним понудама 

испостављањем прописаних налога за трговање. 
 
Налоге из става 3. овог члана, овлашћени учесник може да испостави у своје име а за 

рачун клијента, физичког или правног лица који није финансијска институција. 
 
 
 

Члан 23. 
 
Управа за јавни дуг је дужна да утврди календар аукција за дату буџетску годину. 
 
Календар аукција објављује се на интернет страници Министарства финансија. 
 
 
 

Члан 24. 



 
Јавни позив за аукцију објављује се на интернет страници Министарства финансија и 

путем аукцијске платформе Трезора. 
 
Управа за јавни дуг је дужна да путем јавног позива информише овлашћене учеснике 

најкасније три радна дана пре сваке аукције о: 
 

1) методу аукције; 
 
2) обиму емисије (броју комада државних хартија које ће бити емитоване); 
 
3) датуму емисије; 
 
4) врсти хартија од вредности; 
 
5) појединачној номиналној вредности; 
 
6) датуму доспећа државних хартија; 
 
7) минималном износу на који понуда може да гласи; 
 
8) максималној количини државних хартија коју једно правно или физичко лице може 

да купи. 
 
Поступак салдирања по основу примарне продаје државних хартија врши Централни 

регистар. 
 
 
 

Члан 25. 
 
Трговина државним хартијама се обавезно спроводи по следећим фазама: 
 

1) фаза предотварања представља период у коме овлашћени учесник може да 

испоставља, модификује и повлачи налоге за трговање; 
 
2) фаза аукције представља временски период у коме се, на основу испостављених 

налога за трговање, утврђује цена (јединствена или вишеструка) и врши продаја 

државних хартија. 
 
Појединачним актом о емисији државних хартија, може бити предвиђено да се спроведе 

и фаза аукције на затварању, која представља временски период у коме овлашћени 

учесник може да испостави налоге само по дисконтној стопи постигнутој на аукцији, 

јединственој или вишеструкој, зависно од методе аукције. 



 
 
 

Члан 26. 
 
Овлашћени учесници подносе своје налоге за куповину државних хартија преко 

аукцијске платформе Трезора, у временском периоду наведеном у јавном позиву за 

аукцију. 
 
Елементи налога за куповину државних хартија су: 
 

1) номинални износ државне хартије; 
 
2) број комада државних хартија за које учесник доставља налог за куповину; 
 
3) дисконтна стопа по којој овлашћени учесник жели да купи државне хартије; 
 
3) датум и време испостављања налога; 
 
4) идентификација клијента из налога за трговање, на начин утврђен процедурама 

усаглашеним између Управе за јавни дуг и Централног регистра, односно назив и 

матични број правног лица, име и презиме и јединствени матични број за физичко 

лице. 
 

 
 

Члан 27. 
 
Управа за јавни ду врши проверу да ли налози за куповину из члана 26. ове уредбе 

садрже све прописане елементе, да ли су благовремено поднети. 
 
Непотпуне налоге аукцијска платформа Трезора аутоматски одбија. 
 
Налози за куповину из члана 26. ове уредбе могу се мењати или повући до истека рока 

фазе предотварања. 
 
По истеку фазе предотварања из члана 25. ове уредбе, сви пристигли налози се 

аутоматски одбијају. 
 
Минимална количина државних хартија од вредности које по аукцији може да купи 

једно правно или физичко лице је једнака еквиваленту од 200.000 динара њихове 

номиналне вредности. 
 



Максимална вредност државних хартија које може да купи једно правно или физичко 

лице по конкурентним налозима, у фази аукције, износи 30% од укупног обима 

емисије. 
 
Примљени налози из члана 22. ове уредбе чувају се тако да се до краја аукције 

обезбеђује тајност података које садрже. 
 
 
 

Члан 28. 
 
Управа за јавни дуг са достављеним налозима за куповину из члана 27. ове уредбе 

поступа на следећи начин: 
 

1) класификује их прво на конкурентне и неконкурентне налоге; 
 
2) резервише износ од обима емисије за неконкурентне налоге, и то највише за 20% 

од укупног обима емисије; 
 
3) у процедуру откривања извршне цене уводе се само конкурентни налози; 
 
4) конкурентни налози се рангирају у складу са висином понуђене дисконтне стопе, 

почевши од најниже ка највишој дисконтној стопи. 
 

 
 

Члан 29. 
 
У поступку рангирања налога из члана 28. ове уредбе, а имајући у виду број комада 

државних хартија које се емитују и понуђене дисконтне стопе, утврђује се извршна 

дисконтна стопа државних хартија. 
 
Министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар) или лице које он 

овласти утврђује извршну дисконтну стопу по којој ће се реализовати налози за 

куповину из члана 28. ове уредбе. 
 
Сви испостављени налози за куповину који садрже дисконтну стопу вишу од извршне 

дисконтне стопе из става 2. овог члана, одбацују се. 
 
 

 
Члан 30. 

 



Аукција државних хартија врши се по јединственој или вишеструкој дисконтној стопи у 

складу са појединачним актом о емисији државних хартија. 
 
У случају када се аукција државних хартија врши по јединственој дисконтној стопи, сви 

прихваћени налози се извршавају по истој стопи, тј. по највишој прихваћеној стопи. 
 
Извршна дисконтна стопа из става 2. овог члана представља јединствену продајну 

дисконтну стопу за целу серију емитованих државних хартија. 
 
У случају кад се аукција државних хартија врши по вишеструкој дисконтној стопи, 

сваки прихваћени налог се извршава по понуђеној дисконтној стопи до износа обима 

емисије која се налази на аукцији предвиђеној за конкурентне налоге или мањег 

износа по одлуци министра или лица које он овласти. 
 
 
 

Члан 31. 
 
У поступку прихватања испостављених налога примењује се принцип висине понуђене 

дисконтне стопе, односно предност имају они понуђачи који су понудили ниже 

дисконтне стопе. Уколико две или више понуда садрже исту дисконтну стопу која је 

једнака извршној дисконтној стопи, односно највишој прихваћеној стопи ако се аукција 

врши по вишеструкој дисконтној стопи, а укупан обим понуда по стопама нижим или 

једнаким извршној, односно највишој прихваћеној дисконтној стопи прелази обим 

емисије, у поступку прихватања испостављених налога примењује се правило 

сразмерности. Ово правило односи се на обе методе продаје државних хартија. 
 
Уколико је тражена количина неконкурентних налога већа од 20% од укупног обима 

емисије, распоређивање резервисаног износа врши се сразмерно учешћу вредности 

сваког појединачног неконкурентног налога у укупној вредности поднетих 

неконкурентних налога. Уколико је тражена количина неконкурентних налога мања од 

20% од укупног обима емисије, сви неконкурентни налози се у целости реализују, а 

преостали износ се придружује износу предвиђеном за конкурентне налоге. 
 
Неконкурентни налози се реализују по извршној дисконтној стопи, у случају када се 

аукција врши по униформној дисконтној стопи, односно по просечној пондерисаној 

дисконтној стопи, у случају кад се аукција врши по вишеструкој дисконтној стопи. 
 
 
 

Члан 32. 
 
Трансакција је закључена у тренутку када је у складу са овом уредбом реализована 

целокупна количина државних хартија, или део количине из појединачног налога за 

трговање испостављеног преко аукцијске платформе Трезора. 
 
На основу закључене трансакције из става 1. овог члана, израђује се закључница. 



 
За све трансакције закључене преко аукцијске платформе Трезора израђује се 

закључница у електронској форми која се доставља Централном регистру и 

овлашћеном учеснику који је трансакцију закључио. 
 
Све трансакције закључене преко аукцијске платформе Трезора сматрају се коначним, 

без додатних потврда овлашћеног учесника. 
 
 

Члан 33. 
 
Све закључнице у електронској форми, по завршетку аукције електронски се 

достављају Централном регистру. 
 
Салдирање на новчаним рачунима и рачунима хартија од вредности врши се на дан 

аукције државних хартија. 
 
У поступку клиринга и салдирања трансакција закључених преко аукцијске платформе 

Трезора, овлашћени учесник је дужан да у свему поступа у складу са законом и 

правилима Централног регистра. 
 
 

Члан 34. 
 
О прихватању понуде учесник на аукцији обавештава се путем аукцијске платформе. 
 
По добијању обавештења о прихватању понуде овлашћени учесник на аукцији 

обавезан је да изврши уплату укупне дисконтоване вредности понуде на свој новчани 

рачун код Централног регистра, у складу са терминским планом спровођења аукције 

државних хартија, тј. у току истог радног дана. 
 

 
Члан 35. 

 
Управа за јавни дуг објављује извештај о резултатима аукције на интернет страници 

Министарства финансија и путем аукцијске платформе Трезора. 
 
Извештај из става 1. овог члана нарочито садржи податке о: обиму емитованих 

државних хартија од вредности, највишој, најнижој и извршној дисконтној стопи 

оствареној на аукцији и коефицијенту реализације укупног износа понуда. 
 

 
 

Члан 36. 



 
Трезор и Управа за јавни дуг не одговарају за штету насталу овлашћеним учесницима, 

његовим клијентима или трећим лицима, изузев уколико је иста проузрокована услед 

немара или намерно проузроковане грешке запосленог у Трезору или Управи за јавни 

дуг. 
 
Трезор и Управа за јавни дуг не одговарају за: 
 

1) немогућност делимичног или потпуног коришћења система за трговање, услед 

престанка рада телекомуникационих линија или квара на локацији лица 

овлашћеног за примарно трговање насталог из разлога више силе или због грешке, 

односно неправилног руковања опремом од стране лица овлашћеног за примарно 

трговање; 
 
2) неправилност у раду системског софтвера и хардвера на локацији овлашћених 

учесника, за коју је одговорност регулисана уговором између учесника и 

испоручиоца опреме; 
 
3) неправилну или непотпуну обраду или пренос података; 
 
4) грешке овлашћеног учесника током коришћења аукцијске платформе Трезора или 

измене на конекцији до аукцијске платформе Трезора; 
 
5) грешке у процедурама које се користе за омогућавање нормалног функционисања 

система у ванредним ситуацијама које обухватају разлоге више силе; 
 
6) друге проблеме, грешке или неправилности у трговању преко аукцијске платформе 

Трезора, а који су узроковани радњама трећих лица, неочекиваним околностима 

или догађајима на које Трезор и Управа за јавни дуг нису могли утицати, односно 

који су ван контроле Трезора и Управе за јавни дуг. 
 

 

 
Члан 37. 

 
Овлашћени учесник је у потпуности одговоран за исправност података унетих са 

клијентских радних станица у аукцијску платформу Трезора. 
 
Овлашћени учесник и лице овлашћено за примарно трговање одговорни су за свако 

поступање супротно одредбама ове уредбе. 
 
 

Члан 38. 
 
Овлашћени учесник дужан је да: 



 
1) провери исправност свог приступа свим функционалностима система; 
 
2) након откривања проблема у приступу аукцијској платформи Трезора о томе без 

одлагања обавести Управу за јавни дуг. 
 
У случају настанка проблема за време одржавања аукције, откривеног од стране 

Трезора или Управе за јавни дуг, односно од стране било ког овлашћеног учесника, 

Управа за јавни дуг може да одлучи следеће: 
 

1) да продужи период за примање понуда; 
 
2) да осигура паралелни систем за извођење аукције; 
 
3) да осигура извођење аукције државних хартија наредног дана. 

 
Управа за јавни дуг може одлучити о продужењу времена за примање понуда уколико 

овлашћени учесник утврди проблем у приступу аукцијској платформи Трезора и о томе 

најмање пет минута пре истека времена за примање понуда обавести Управу за јавни 

дуг. 
 
О продужењу времена за примање понуда Управа за јавни дуг је дужна да обавести све 

учеснике аукције. 
 
Уколико се успешно окончање аукције државних хартија не може осигурати 

продужењем времена за подношење понуда, Управа за јавни дуг може одлучити да се 

аукција изведе на паралелном систему. У том случају учесници на аукцији могу своје 

понуде донети у Управу за јавни дуг, или их послати путем факса. Управа за јавни дуг 

је дужна да о овој одлуци обавести све учеснике. 
 
Уколико се успешан завршетак аукције не може осигурати на начин из ст. 3. и 4. овог 

члана, Управа за јавни дуг је дужна може одложити аукцију за неки други радни дан, о 

чему обавештава благовремено све учеснике аукције. 
 
 
 

4. ОТКУП ДРЖАВНИХ ХАРТИЈА ПРЕ РОКА ДОСПЕЋА 
 

Члан 39. 
 
Управа за јавни дуг може вршити откуп државних хартија пре рока њиховог доспећа, 

уколико је таква могућност предвиђена у акту о емисији државних хартија. 
 
Влада, односно министар финансија или лице које он овласти одлучује о откупу 

државних хартија из става 1. овог члана. 



 
У случају из става 2. овог члана објављује се откупни оквир. 
 
Управа за јавни дуг објављује јавни позив за откуп државних хартија из става 1. овог 

члана, на веб страници Министарства финансија и путем аукцијске платформе Трезора, 

три дана пре дана откупа. 
 
Јавни позив из става 4. овог члана садржи: 
 

1) датум откупа; 
 
2) вредност емисије која се откупљује (проценат емисије који се откупљује); 
 
3) број серије државних хартија која се откупљује; 
 
4) метод аукције; 
 
5) остале елементе из акта о емисији из става 1. овог члана. 
 

 

 
Члан 40. 

 
Овлашћени учесник подноси налог за продају државних хартија које су предмет откупа 

пре рока доспећа преко аукцијске платформе Трезора, а који садржи: 
 

1) број серије државне хартије која је предмет откупа; 
 
2) номиналну вредност државне хартије која је предмет откупа; 
 
3) број комада државних хартија за које овлашћени учесник доставља налог за 

продају, а које су предмет превременог откупа; 
 
4) дисконтну стопу по којој овлашћени учесник жели да прода државне хартије које 

су предмет превременог откупа; 
 
5) датум и време испостављања налога. 

 
Рангирање поднетих налога из става 1. овог члана врши се почев од налога који 

садржи највишу дисконтну стопу до налога који садржи најнижу дисконтну стопу. 
 
 

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 



 
Члан 41. 

 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о општим условима за 

емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту ("Службени 

гласник РС", број 71/05), у делу који се односи на продају на примарном тржишту 

краткорочних државних хартија и државних хартија од вредности из члана 1. став 2. 

ове уредбе. 
 
 

Члан 42. 
 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 
 
 
05 број 110-260/2009-1 
У Београду, 22. јануара 2009. године 
 
 

Влада 
 
 
Први потпредседник Владе - 
заменик председника Владе, 
Ивица Дачић, с.р. 
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