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Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске

На основу члана 260. тачка а) Закона о тржишту хартија 
од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и члана 22б. 
став 5, члана 23. став 3, члана 31. став 3. и члана 226. став 
6. Закона о инвестиционим фондовима (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије 

од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 
21.12.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ, РОКОВИМА И ОБЛИКУ ИЗВЈЕШТАЈА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА, ДРУШТВА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА И 

БАНКЕ ДЕПОЗИТАРА

I - Опште одредбе

Члан 1. 
Овим правилником утврђује се обавезни садржај, ро-

кови и начин извјештавања о раду инвестиционих фондо-
ва, друштва за управљање инвестиционим фондовима (у 
даљем тексту: друштво за управљање) и банке депозитара.

Члан 2. 
(1) Извјештаји који се, у складу са овим правилником, 

достављају Комисији за хартије од вриједности Републи-
ке Српске (у даљем тексту: Комисија) су надзорни и ста-
тистички извјештаји.

(2) Надзорни извјештаји, у смислу овог правилника, 
јесу извјештаји које Комисија прописује за потребе надзо-
ра.

(3) Статистички извјештаји, у смислу овог правилника, 
јесу основни финансијски извјештаји и посебни извјештаји 
инвестиционог фонда, друштва за управљање и банке де-
позитара (у даљем тексту: обвезници извјештавања).

Члан 3. 
(1) Обвезници извјештавања сачињавају и објављују 

основне финансијске извјештаје у складу са Законом о ра-
чуноводству и ревизији, подзаконским актима донесеним 
на основу тог закона, Законом о инвестиционим фондовима 
(у даљем тексту: Закон) и Међународним стандардима фи-
нансијског извјештавања. 

(2) Посебни извјештаји обвезника извјештавања су 
извјештаји чији се садржај, рокови израде, облик и начин 
достављања уређују овим правилником.

II - Обавеза сачињавања финансијских извјештаја

Члан 4. 
Рачуноводствено евидентирање пословних промјена, 

сачињавање, садржај и објављивање финансијских извје-
штаја друштва за управљање и инвестиционог фонда оба-
вља се у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и 
подзаконским актима донесеним на основу тог закона, 
Међународним рачуноводственим стандардима и Међуна-
родним стандардима финансијског извјештавања.

III - Обавеза извјештавања друштва за управљање 

Члан 5. 
(1) Садржај и облик основних финансијских извјештаја 

друштва за управљање прописани су Правилником о садр-
жини и форми образаца финансијских извјештаја за при-
вредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетни-
ке, које доноси министар финансија.

(2) Друштво за управљање је обавезно да сачињава го-
дишње и полугодишње финансијске извјештаје.

(3) Годишњи финансијски извјештаји друштва за упра-
вљање морају да буду ревидирани од стране независног 
ревизора.

(4) Основни финансијски извјештаји друштва за упра-
вљање су:

а) Биланс стања (извјештај о финансијском положају),
б) Биланс успјеха (извјештај о укупном резултату у пе-

риоду),
в) Биланс токова готовине (извјештај о токовима гото-

вине),
г) Извјештај о промјенама у капиталу и
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д) Напомене уз финансијске извјештаје.
(5) Уз полугодишње и годишње финансијске извјештаје 

из става 4. овог члана друштво за управљање доставља Ко-
мисији аналитички бруто биланс за период од 1. јануара до 
31. децембра за годишње извјештаје, односно за период од 
1. јануара до 30. јуна текуће године за полугодишње извје-
штаје.

(6) Уз годишње финансијске извјештаје из става 4. овог 
члана друштво за управљање доставља Комисији:

а) извјештај независног ревизора,
б) извјештај о пословању и
в) годишњи извјештај о функционисању механизама 

интерних контролних поступака прописаних актом Коми-
сије којим се уређује пословање друштва за управљање. 

(7) Посебни извјештаји које друштво за управљање до-
ставља Комисији су:

а) обрачун адекватности капитала друштва за управља-
ње,

б) извјештај о сједницама и одлукама управног одбора 
друштва за управљање,

в) извјештај о сазивању скупштине друштва за упра-
вљање и свим одлукама усвојеним на сједници скупштине,

г) извјештај о стицању, односно продаји акција и члан-
ских удјела у правним лицима од стране друштва за упра-
вљање, чланова органа и запослених у друштву за управља-
ње, те од стране чланова надзорног одбора затвореног ин-
вестиционог фонда, као и о другим промјенама с обзиром 
на та улагања (образац DU-SPA, Прилог 1) и

д) извјештај о акционарима, односно члановима 
друштва за управљање који посједују квалификовано уче-
шће и висини квалификованог учешћа (образац DU-KU, 
Прилог 2).

Члан 6. 
(1) Основне финансијске извјештаје и извјештаје који 

се достављају уз финансијске извјештаје друштво за упра-
вљање доставља Комисији:

а) годишње финансијске извјештаје најкасније четири 
мјесеца од завршетка обрачунске године и

б) полугодишње финансијске извјештаје у року од два 
мјесеца од завршетка полугодишњег обрачунског периода. 

(2) Посебни извјештај о обрачуну адекватности капита-
ла друштва за управљање доставља се Комисији у форми и 
роковима дефинисаним актом Комисије којим се прописује 
адекватност капитала друштва за управљање.

(3) Посебни извјештаји из члана 5. став 7. т. б), в) и г) 
овог правилника достављају се Комисији у року од седам 
дана од дана настанка догађаја.

(4) Посебни извјештај из члана 5. став 7. тачка д) овог 
правилника доставља се Комисији једном годишње уз го-
дишње финансијске извјештаје.

IV - Обавеза извјештавања друштва за управљање о 
инвестиционим фондовима 

Члан 7. 
(1) Садржај и облик основних финансијских извје-

штаја инвестиционог фонда прописани су Правилником 
о контном оквиру, садржини и форми финансијских извје-
штаја за инвестиционе фондове, који доноси министар 
финансија.

(2) Друштво за управљање је обавезно да сачињава 
тромјесечне, полугодишње, деветомјесечне и годишње фи-
нансијске извјештаје за сваки инвестициони фонд којим 
управља.

(3) Годишњи финансијски извјештаји инвестиционог 
фонда морају да буду ревидирани од стране независног ре-
визора.

(4) Основни финансијски извјештаји инвестиционог 
фонда су:

а) Биланс стања инвестиционог фонда –  извјештај о 
финансијском положају, 

б) Биланс успјеха инвестиционог фонда - извјештај о 
укупном резултату у периоду, 

в) Извјештај о промјенама нето имовине инвестицио-
ног фонда, 

г) Биланс токова готовине инвестиционог фонда - извје-
штај о токовима готовине, 

д) Извјештај о финансијским показатељима по удјелу 
или акцији инвестиционог фонда, 

ђ) Извјештај о структури улагања инвестиционог фон-
да,

е) Извјештај о структури имовине инвестиционог фон-
да по врстама имовине,

ж) Структура обавеза инвестиционог фонда по врстама 
инструмената,

з) Извјештај о реализованим добицима (губицима) ин-
вестиционог фонда,

и) Извјештај о нереализованим добицима (губицима) 
инвестиционог фонда, 

ј) Извјештај о трансакцијама са повезаним лицима и 
к) Напомене уз финансијске извјештаје.
(5) Уз финансијске извјештаје из става 4. овог члана 

друштво за управљање за инвестициони фонд доставља и:
а) аналитички бруто биланс: за период од 1. јануара 

до 31. марта текуће године за тромјесечне извјештаје, за 
период од 1. јануара до 30. јуна текуће године за полуго-
дишње извјештаје, за период од 1. јануара до 30. септембра 
текуће године за деветомјесечне извјештаје и за период од 
1. јануара до 31. децембра за годишње извјештаје, 

б) извјештај о висини трошкова који се наплаћују на 
терет имовине инвестиционог фонда (образац DU-F-VT, 
Прилог 3),

в) извјештај о вриједности трансакција инвестиционог 
фонда обављених путем појединачног берзанског посред-
ника и износу обрачунате накнаде (образац DU-F-VTR, 
Прилог 4) и

г) извјештај о највишој и најнижој цијени акција/удјела 
инвестиционог фонда у обрачунском периоду (образац DU-
F-NNC, Прилог 5).

(6) Уз годишње финансијске извјештаје инвестиционог 
фонда друштво за управљање доставља:

а) извјештај независног ревизора и 
б) извјештај о пословању затвореног инвестиционог 

фонда.
(7) Посебни извјештаји за све инвестиционе фондове у 

смислу овог правилника су:
а) извјештај о начину вредновања имовине инвестицио-

ног фонда (образац DU-F-NVI, Прилог 6),
б) извјештај о обрачуну нето вриједности имовине по 

акцији/удјелу (образац DU-F-ONVI, Прилог 6а) и
в) извјештај о типовима финансијских деривата у порт-

фељу инвестиционог фонда (образац DU-F-TFD, Прилог 7). 
(8) Друштво за управљање за затворени инвестициони 

фонд доставља Комисији и сљедеће посебне извјештаје:
а) извјештај о сазивању скупштине и свим одлукама 

усвојеним на сједници скупштине и
б) извјештај о сједницама и одлукама надзорног одбора 

затвореног инвестиционог фонда,
(9) Друштво за управљање за отворени инвестициони 

фонд доставља Комисији и посебни извјештај о структури 
инвеститора у отвореном инвестиционом фонду (образац 
DU-F-SI, Прилог 8).

Члан 8. 
(1) Основне финансијске извјештаје и извјештаје који 

се достављају уз финансијске извјештаје инвестиционог 
фонда друштво за управљање доставља Комисији:
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а) годишње финансијске извјештаје најкасније четири 

мјесеца од завршетка обрачунске године,
б) полугодишње финансијске извјештаје у року од два 

мјесеца од завршетка полугодишњег обрачунског периода и 
в) тромјесечне финансијске извјештаје у року од 30 

дана од завршетка тромјесечја, односно у року од 30 дана 
по истеку деветомјесечног обрачунског периода.

(2) Посебне извјештаје инвестиционог фонда из члана 
7. став 7. овог правилника друштво за управљање доставља 
Комисији у сљедећим роковима:

 а) извјештај о начину вредновања имовине инвести-
ционог фонда - пет радних дана по истеку мјесеца за који 
се врши вредновање за затворени инвестициони фонд, од-
носно наредног радног дана у односу на дан обрачуна за 
отворени инвестициони фонд, 

 б) извјештај о обрачуну нето вриједности имовине по 
акцији - пет радних дана по истеку мјесеца за који се врши 
обрачун за затворени инвестициони фонд, односно извје-
штај о обрачуну нето вриједности имовине по удјелу на-
редног радног дана у односу на дан обрачуна за отворени 
инвестициони фонд и 

в) извјештај о типовима финансијских деривата у порт-
фељу инвестиционог фонда до 31. јануара текуће године за 
претходну годину, уколико у портфељу фонда има деривата.

(3) Посебне извјештаје из члана 7. став 8. овог правил-
ника друштво за управљање доставља Комисији у року од 
седам дана од дана настанка догађаја. 

(4) Посебни извјештај из члана 7. став 9. овог правил-
ника друштво за управљање доставља Комисији мјесечно у 
року од седам дана од истека мјесеца за који се извјештај 
доставља. 

V - Обавеза извјештавања банке депозитара
Члан 9. 

Посебни извјештаји које банка депозитар доставља Ко-
мисији су:

а) извјештај о резултатима провјере исправности по-
ступка и резултата вредновања имовине инвестиционог 
фонда (образац DEP-F-RVNI, Прилог 9),

б) извјештај о резултатима провјере одступања од циљ-
не структуре улагања инвестиционог фонда (образац DEP-
F-PO, Прилог 10),

в) извјештај о укупној вриједности имовине инве-
стиционог фонда, нето вриједности имовине фонда, нето 
вриједности имовине по акцији, односно по удјелу фонда,

г) извјештај о хартијама од вриједности из портфеља 
инвестиционог фонда које су доспјеле и поднесене на на-
плату, наплаћеним дивидендама, каматама и другим при-
ходима фонда и обрачунатим и исплаћеним трошковима и 
накнадама и

д) извјештај о удјелима отвореног инвестиционог фон-
да (образац DEP-F-UD, Прилог 11).

Члан 10. 
(1) Посебне извјештаје из члана 9. т. a) и б) овог правил-

ника банка депозитар доставља Комисији наредног радног 
дана од дана окончања обрачунског периода за отворени ин-
вестициони фонд, односно у року од пет радних дана од дана 
окончања обрачунског периода за затворени инвестициони 
фонд, уколико је било неисправности, односно одступања. 

(2) Посебни извјештај из члана 9. тачка в) овог правил-
ника банка депозитар доставља Комисији наредног радног 
дана од дана окончања обрачунског периода за отворени 
инвестициони фонд, односно у року од пет радних дана од 
дана окончања обрачунског периода за затворени инвести-
циони фонд.

(3) Посебне извјештаје из члана 9. т. г) и д) овог пра-
вилника банка депозитар доставља Комисији тромјесечно, 
најкасније седам дана од истека периода за који се извје-
штај подноси.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, за инвестиционе 
фондове из члана 243д. Закона, у прве двије године након 
преобликовања, извјештај из члана 9. тачка д) банка депо-
зитар доставља након сваког откупа удјела у року од седам 
дана од истека рока за подношење захтјева за откуп удјела.

VI - Начин извјештавања

Члан 11. 
(1) Годишњи финансијски извјештаји са извјештајем 

независног ревизора друштва за управљање и инвестицио-
ног фонда достављају се Комисији у материјалном облику 
и коришћењем система за електронско прикупљање инфор-
мација (ЕПИ). 

(2) Сви остали извјештаји из овог правилника доста-
вљају се Комисији коришћењем система за електронско 
прикупљање информација (ЕПИ).

(3) Стандардизовани посебни извјештаји обвезника 
извјештавања саставни су дио овог правилника.

Члан 12. 
(1) Извјештаји из члана 7. ст. 4) и 6) тачка а) овог пра-

вилника треба да буду трајно доступни на интернет страни-
ци друштва за управљање.

(2) Извјештаји из става 1. овог члана за инвестиционе 
фондове чијим се акцијама, односно удјелима тргује на 
берзи или другом уређеном јавном тржишту достављају се 
и тржишту на којем се тргује удјелима, односно акцијама 
ради објављивања.

Члан 13. 
Уважавајући захтјеве тајности и заштите података, Ко-

мисија за потребе надзора у правилу користи податке из 
статистичких извјештаја, а у посебним ситуацијама креира 
додатне извјештаје, чији садржај, облик, рокове и начин до-
стављања утврђује у зависности од потреба.

VII - Завршне одредбе

Члан 14. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о садржају, роковима и облику извјештаја 
инвестиционих фондова, друштава за управљање и банке 
депозитара (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
108/15 и 77/17).

Члан 15. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
 Предсједница
Број: 01-11-CCXCIII-726-1/18 Комисије за хартије
21. децембра 2018. године од вриједности РС,
Бања Лука Мира Поткоњак, с.р.

ПРИЛОГ 1  - ИЗВЈЕШТАЈ О СТИЦАЊУ, ОДНОСНО ПРОДАЈИ АКЦИЈА И ЧЛАНСКИХ УДЈЕЛА У ПРАВНИМ ЛИЦИМА ОД СТРАНЕ 
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ, ЧЛАНОВА ОРГАНА И ЗАПОСЛЕНИХ У ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ, ТЕ ОД СТРАНЕ 
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА, КАО И О ДРУГИМ ПРОМЈЕНАМА С 
ОБЗИРОМ НА ТА УЛАГАЊА (DU-SPA)

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом:
Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом:
ЈИБ друштва за управљање фондом:

Редни 
бр. 

Име и пре-
зиме лица

Основ пове-
заности 

Датум тран-
сакције

Назив еми-
тента

Ознака 
ХОВ

Куповина/
продаја Количина Цијена Вриједност
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Име и презиме лица које је сачинило извјештај: Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 2  - ИЗВЈЕШТАЈ О АКЦИОНАРИМА, ОДНОСНО ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОЈИ ПОСЈЕДУЈУ КВАЛИ-
ФИКОВАНО УЧЕШЋЕ И ВИСИНИ КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА (DU-KU)

Назив друштва за управљање инвестиционим фондом: 
Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом: 
ЈИБ друштва за управљање фондом:

Редни бр. Име акционара/члана друштва Број акција/удјела друштва % учешће
    

Име и презиме лица које је сачинило извјештај: Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 3 - ИЗВЈЕШТАЈ О ВИСИНИ ТРОШКОВА КОЈИ СЕ НАПЛАЋУЈУ НА ТЕРЕТ ИМОВИНЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА 
(DU-F-VT)

Назив инвестиционог фонда:
Регистарски број инвестиционог фонда:
Назив друштва за управљање инвестиционим фондом:
Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом:
ЈИБ друштва за управљање фондом:
ЈИБ затвореног инвестиционог фонда:

Период од: до:
Вриједност нето имовине инвестиционог фонда на дан:

Врста трошка Износ (КМ) Удио у укупним 
трошковима (%)

Укупно трошкови: 100,00 %
Просјечна годишња вриједност нето имовине фонда -
Просјечна годишња тржишна вриједност акција/удјела фонда
Удио трошкова у просјечној годишњој нето вриједности имовине фонда (%)
Удио трошкова у просјечној годишњој тржишној вриједности имовине фонда (%)

Име и презиме лица које је сачинило извјештај: Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 4 - ИЗВЈЕШТАЈ О ВРИЈЕДНОСТИ ТРАНСАКЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ОБАВЉЕНИХ ПУТЕМ ПОЈЕДИНАЧНОГ 
БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА И ИЗНОСУ ОБРАЧУНАТЕ НАКНАДЕ (DU-F-VTR)

Назив инвестиционог фонда:
Регистарски број инвестиционог фонда:
Назив друштва за управљање инвестиционим фондом:
Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом:
ЈИБ друштва за управљање фондом:
ЈИБ затвореног инвестиционог фонда:

1. Вриједност трансакција
Назив берзанског посредника Вриједност трансакција Учешће у укупној вриједности трансакција (%)

1 2 3
АА
ББ
ВВ
Укупно 100%

2. Обрачуната провизија
Назив берзанског посредника Вриједност трансакција Износ провизије Учешће провизије у вриједности трансакција

1 2 3 4 = 3 / 2
АА
ББ
ВВ
Укупно

Име и презиме лица које је сачинило извјештај: Име и презиме одговорног лица:



28.12.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 121 121
ПРИЛОГ 5 - ИЗВЈЕШТАЈ О НАЈВИШОЈ И НАЈНИЖОЈ ЦИЈЕНИ АКЦИЈА/УДЈЕЛА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА У ОБРАЧУНСКОМ 

ПЕРИОДУ (DU-F-NNC)
Назив инвестиционог фонда:
Регистарски број инвестиционог фонда:
Назив друштва за управљање инвестиционим фондом:
Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом:
ЈИБ друштва за управљање фондом:
ЈИБ затвореног инвестиционог фонда:

Опис Текућа година Претходна година
Раније три године

... ... ...
Најнижа вриједност имовине фонда
Највиша вриједност имовине фонда
Најнижа цијена по акцији/удјелу
Највиша цијена по акцији/удјелу
Најнижа тржишна цијена
Највиша тржишна цијена

Име и презиме лица које је сачинило извјештај: Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 6 - ИЗВЈЕШТАЈ О НАЧИНУ ВРЕДНОВАЊА ИМОВИНЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА (DU-F-NVI)
Назив инвестиционог фонда:
Регистарски број инвестиционог фонда:
Назив друштва за управљање инвестиционим фондом:
Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом:
ЈИБ друштва за управљање фондом:
ЈИБ затвореног инвестиционог фонда:

Извјештај о утврђивању вриједности улагања у акције

Редни 
бр.

Ознака 
ХОВ

Набавна 
цијена

Број дана 
трговања у 
посљедњих 
годину дана

Просјечна 
пондериса-
на цијена 
посљедњих 

10 дана 
трговања у 
последњих 
годину дана

(код А)

Датум 
посљедњег 
трговања

Посљедња 
тржишна 
цијена
(код Б)

Про-
цијење-

на 
цијена 
– DCF 
Метод 
(код В)

Про-
цијење-
на ције-
на – Peer 

group 
метод
(код Г)

Про-
цијење-

на 
цијена 

– ликви-
дациона 
вријед-
ност

(код Д)

Про-
цијење-

на 
цијена 

– понде-
рисана 
вријед-
ност 
двије 

одабране 
методе     
(код Ђ)

Код Фер 
цијена

Број 
акција 
фонда

Вријед-
ност

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = (13 
x 14)

Извјештај о утврђивању вриједности улагања у обвезнице:

Редни 
број

Ознака 
ХОВ

На-
бавна 
цијена

Просјечна пондери-
сана цијена на дан 

вредновања

Посљедња тржи-
шна цијена у 
посљедњих 90 

дана

Процијење-
на цијена 

(DCF)

Процијењена 
цијена (метода 

ефективне каматне 
стопе)

Фер 
цијена

Број обве-
зница у порт-
фељу фонда

Преостали 
дио но-
миналне 

вриједности

Вријед-
ност

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Извјештај о утврђивању вриједности улагања у удјеле:

Редни број Ознака ХОВ Набавна цијена Bриједност нето 
имовине по удјелу

Број удјела у порт-
фељу фонда Вриједност

1 2 3 4 5 6 = (4 x 5)

Име и презиме лица које је сачинило извјештај: Име и презиме одговорног лица:
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ПРИЛОГ 6а - ИЗВЈЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ НЕТО ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (DU-F-ONVI)

Редни број Опис Укупна вриједност на дан 
извјештавања

Учешће у вриједности имо-
вине фонда (%)

1 2 3 4
1. Акције
2. Обвезнице
3. Остале хартије од вриједности
4. Депозити и пласмани
5. Готовина и готовински еквиваленти
6. Остала имовина
7. Укупна имовина (1 до 6)
8. Укупне обавезе
9. Нето имовина (7 - 8)
10. Број акција/удјела
11. Нето вриједност имовине по акцији/удјелу (9 / 10)

Име и презиме лица које је сачинило извјештај: Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 7 - ИЗВЈЕШТАЈ О ТИПОВИМА ФИНАНСИЈСКИХ ДЕРИВАТА У ПОРТФЕЉУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА (DU-F-TFD)
Назив инвестиционог фонда:
Регистарски број инвестиционог фонда:
Назив друштва за управљање инвестиционим фондом:
Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом:
ЈИБ друштва за управљање фондом:
ЈИБ затвореног инвестиционог фонда:

Редни 
број

Ознака финан-
сијског деривата

Ознака основ-
ног инстру-

мента

Опис по-
везаних 
ризика

Квантита-
тивни ли-
мити

Примијењена ме-
тодологија за мје-

рење ризика

Тржишна 
цијена те-

кућег мјесеца
Број у порт-
фељу фонда

Вријед-
ност

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (7 x 8)

Име и презиме лица које је сачинило извјештај: Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 8 - ИЗВЈЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИНВЕСТИТОРА У ОТВОРЕНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ ФОНДУ (DU-F-SI)
Назив инвестиционог фонда:
Регистарски број инвестиционог фонда:
Назив друштва за управљање инвестиционим фондом:
Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом:
ЈИБ друштва за управљање фондом:
ЈИБ затвореног инвестиционог фонда:

Категорија инвеститора Број удјела - домаћи власници Број удјела - страни власници
Кредитне институције
Осигуравајућа друштва
Инвестициони фондови
Пензиони фондови
Остала правна лица
Физичка лица
Остали

Укупан број удјела на дан извјештавања: 
Вриједност удјела на дан извјештавања: 

Име и презиме лица које је сачинило извјештај: Име и презиме одговорног лица:

ПРИЛОГ 9 - ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПРОВЈЕРЕ ИСПРАВНОСТИ ПОСТУПКА И РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА ИМОВИНЕ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА (DEP-F-RVNI)

Назив банке депозитара:
Матични број банке депозитара:
ЈИБ банке депозитара:
Резултат провјере исправности поступка вредновања имовине

Извјештај на дан:
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Назив инвестиционог фонда:
Врста имовине 

фонда Ознака хартије Врста грешке* Погрешно вредно-
вање (КМ)

Исправно вредно-
вање (КМ) Напомена

* Врста грешке (ознака):
01 - Погрешно исказана просјечна цијена хартије од вриједности на берзи
02 - Цијена хартије од вриједности одступа од цијене на организованом тржишту
03 - Погрешно исказана номинална вриједност дужничке хартије од вриједности
04 - Погрешно исказана каматна стопа
05 - Погрешно исказана набавна цијена
06 - Погрешно исказана укупна набавна вриједност
07 - Погрешно исказан број дана до задњег купона
08 - Погрешно примијењен метод обрачуна броја дана до дана доспијећа
09 - Погрешно исказан датум доспијећа
10 - Погрешно исказана обрачуната камата, недоспјела до дана вредновања
11 - Погрешно исказана обрачуната камата, недоспјела за дан вредновања
12 - Погрешно исказана потраживања
13 - Погрешно исказан валутни курс
14 - Остало

Резултати провјере обрачуна нето вриједности имовине по удјелу/акцији 

Врста грешке* Погрешно обрачунато (КМ) Исправно обрачунато (КМ) Напомена

* Врста грешке (ознака):
А1 - Погрешно израчуната укупна имовина
А2 - Погрешан износ обавеза фонда
А3 - Погрешно израчунат износ накнада
А4 - Погрешан износ нето вриједности имовине прије утврђивања вриједности удјела/акције
А5 - Погрешан број удјела на претходни дан (т-1)
А6 - Погрешан износ уплата за продајне удјеле (т)
А7 - Погрешно умањење броја удјела за претходни дан (т-1)
А8 - Погрешна вриједност удјела на претходни дан (т-1)
А9 - Погрешан износ исплата за откупе удјела (т)
А10 - Погрешан исказ промјена броја удјела (т)
А11 - Погрешан укупан број удјела/акција (т)
А12 - Погрешан обрачун нето вриједности имовине фонда (т)
А13 - Погрешно израчуната нето вриједност имовине фонда по удјелу/по акцији (т)
А14 - Остало

Име и презиме лица које је 
сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица 
банке депозитара:

ПРИЛОГ 10 - ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПРОВЈЕРЕ ОДСТУПАЊА ОД ЦИЉНЕ СТРУКТУРЕ УЛАГАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ФОНДА (DEP-F-PO)

Назив банке депозитара:
Матични број банке депозитара:
ЈИБ банке депозитара:

Извјештај на дан:
Назив инвестиционог фонда:

Врста имовине Вриједност (КМ) Циљни удио (%) Тренутни удио (%)

Укупно:

Име и презиме лица које је 
сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица 
банке депозитара:

ПРИЛОГ 11 - ИЗВЈЕШТАЈ О УДЈЕЛИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА (DEP-F-UD)
Назив банке депозитара:
Матични број банке депозитара:
ЈИБ банке депозитара:
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А. Удјели отвореног инвестиционог фонда
Редни бр. Опис Број

1. Број удјела на почетку периода
Захтјеви за упис/откуп удјела

2. Упис удјела
3. Откуп удјела

4 = (1+2-3) Број удјела на крају периода

Б. Укупна вриједност за уплату/исплату удјела у току периода
Обрачунато (КМ) Наплаћено/Исплаћено (КМ)

Упис удјела

Откуп удјела

В. Улазне/излазне накнаде
Обрачунато (КМ) Наплаћено/Исплаћено (КМ)

Улазна накнада

Излазна накнада

Име и презиме лица које је 
сачинило извјештај:

Име и презиме одговорног лица 
банке депозитара:




