На основу члана 241. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 31/2011) и члана 8. Правилника о садржини, форми и начину објављивања
годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава, Комисија за
хартије од вредности доноси
УПУТСТВО
о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана
са њима достављају информације Комисији
Члан 1.
(1) Овим Упутством се уређују начин достављања и формат прописаних информација
које су јавна друштва и поједина лица повезана са њима дужни да достављају Комисији
ради објављивања.
Члан 2.
(1) Јавна друштва достављају Комисији следеће информације:
1. Периодичне извештаје
- Годишњи извештај (члан 50. Закона),
- Полугодишњи извештај (члан 52. Закона),
- Квартални извештај (члан 53. Закона);
2. Повремене информације
- Обавештење о значајним учешћима (члан 57. став 5. Закона),
- Обавештење о промењеном броју акција са правом гласа и новом укупном
броју акција са правом гласа и вредност основног капитала (члан 57. став 4.
Закона),
- Обавештење о стицању сопствених акција (чл. 63. Закона),
- Обавештење о промени у правима из хартија од вредности (чл. 55. Закона),
- Обавештење о новом издавању дужничких хартија од вредности (члан 66.
Закона),
- Предлог измена статута или основачког акта (члан 65. став 4. Закона),
- Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара (члан 65. став 2.
Закона),
- Списак лица која поседују инсајдерске информације (чл. 83. Закона),
- Инсајдерске информације (члан 79. Закона),
- Промена објављене инсајдерске информације (чл. 80. Закона),
- Годишњи документ о објављеним информацијама (члан 23. Закона),
3. Друге повремене информације
- Информације које се достављају на захтев Комисије (чл. 71. став 1. тачка 2.
Закона),
- Одлука о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или
покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја
(члан 51. став 3. Закона),
- Додатне информације које је јавно друштво дужно да објави у складу са
законима своје матичне земље или прописима финансијског тржишта своје
матичне земље на коме су његове хартија од вредности укључене у трговање
(члан 68. Закона),
- Друге информације.
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(2) Физичка и правна лица достављају Комисији обавештење о значајним учешћима
(члан 57. став 1. Закона), на обрасцу О-ЗУ који је доступан на интернет страници
Комисије.
(3) Лица која обављају дужности руководиоца код издаваоца и лица која су са њима
повезана достављају Комисији обавештење о стицањима или отуђењима за сопствени
рачун акција тог издаваоца, а које су укључене на тржиште у Републици, као и
стицањима или отуђењима и других финансијских инструмената повезаних са акцијама
(члан 84. Закона) и то на обрасцу ИНС који је доступан на интернет страници
Комисије.
Члан 3.
(1) Све информације наведене у члану 2. овог упутства се достављају Комисији у
папирном и електронском облику (на ЦД), у роковима који су прописани Законом о
тржишту капитала.
(2) Информације из става 1. овог члана које се достављају у електронском облику
морају бити достављене у ПДФ формату.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, јавно друштво је дужно да приликом достављања
годишњег извештаја, Комисији достави два одвојена документа:
1. као један целовит документ- годишњи извештај у ПДФ формату;
2. додатно, као засебан документ, годишње финансијске извештаје у XЛС
формату, и то биланс стања, биланс успеха, извештај о токовима готовине и
извештај о променама на капиталу.
(4) За полугодишње и кварталне извештаје се сходно примењује став 3. овог члана.
Члан 4.
(1) Обрасци финансијских извештаја који се достављају у XЛС формату доступни су на
интернет страници Комисије и то:
1. Обрасци годишњих финансијских извештаја за:
 привредна друштва -ГФИ-ПД;
 друштва за осигурање односно друштава за реосигурање - ГФИ-ОСИГ/РЕ;
 банке ГФИ-Б; Консолидовани финансијски извештај за банке - ГПФИ-Б;
 затворене инвестиционе фондове - ГФИ-ЗИФ;
 брокерско- дилерска друштва - ГФИ-БДД;
 даваоце финансијског лизинга - ГФИ-ДФЛ;
2. Обрасци полугодишњих финансијских извештаја за:
 привредна друштва - ПФИ-ПД,
 друштва за осигурање односно друштава за реосигурање - ПФИ-ОСИГ/РЕ,
 -банке ПФИ-Б; Консолидовани финансијски извештај за банке - КПФИ-Б,
 затворене инвестиционе фондове - ПФИ-ЗИФ,
 брокерско- дилерска друштва - ПФИ-БДД,
 даваоце финансијског лизинга - ПФИ-ДФЛ;
3. Обрасци кварталних финансијских извештаја за:
 привредна друштва - КФИ-ПД,
 друштва за осигурање односно друштава за реосигурање - КФИ-ОСИГ/РЕ,
 банке ПФИ-Б; Консолидовани финансијски извештај за банке - ККФИ-Б,
 затворене инвестиционе фондове - КФИ-ЗИФ,
 брокерско- дилерска друштва - КФИ-БДД,
 даваоце финансијског лизинга - КФИ-ДФЛ.
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Члан 5.
(1) Приликом достављања информација, обвезник извештавања је дужан да наведе
опште податке потребне ради његове идентификације, а најмање:
1. Пословно име и облик организовања (Име и презиме);
2. Матични број (ЈМБГ);
3. Врста обавештења (према класификацији информација наведених у члану 2.
овог упутства)
Члан 6.
(1) Прописане информације, достављене Комисији, се објављују на интернет страници
Комисије.
Члан 7.
(1) Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на интернет
страници Комисије.
Број: 2/0-01-83/2-12
Београд, 09.02.2012. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
др Зоран Ћировић, с.р.
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