
ОБРАЗАЦ ПИ

ИЗВЕШТАЈ О ПОРТФОЛИО ВЛАСНИЧКИМ УЛАГАЊИМА РЕЗИДЕНАТА У 
ИНОСТРАНСТВУ (стања и трансакције) 

        

     ТРОМЕСЕЧЈЕ: 
        

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 
     

НАЗИВ/ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:_____________________________________________ 
МАТИЧНИ БРОЈ/ЈМБГ:________________      
АДРЕСА: 

ПОШТАНСКИ БРОЈ: МЕСТО:  
УЛИЦА И БРОЈ:  

ВРСТА СУБЈЕКТА:___________   
 

ДЕЛAТНОСТ (попуњава само правно лице):_______________________ 
 

    

ПОДАЦИ О ОСОБИ 
ЗA КОНТAКТ: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: 

 ФУНКЦИЈA: 

  ТЕЛЕФОН:                                    И-МЕЈЛ АДРЕСА: 

      

Место и датум попуњавања: 
 
 

 

 
Табела стања и трансакција портфолио власничких улагања резидената у иностранству (у САД 
доларима) 
       

Трансакције 
Земља у коју 
се улаже 

Почетно 
стање 

Куповина/продаја 
акција или 
власничких 

удела 

Промена цене 
акција или 
власничких 

удела 

Промене 
курса 

Остале 
промене 

Завршно 
стање 

1 2 3 4 5 6 7 
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Укупно:
 
 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПИ: 
Образац ПИ представља тромесечни извештај о портфолио власничким улагањима резидената у 
иностранству. Обвезници извештавања су резиденти, правна и физичка лица, која имају удео у 
власништву у правном лицу – нерезиденту до 10%. Образац се доставља у складу са Одлуком о 
обавези извештавања у пословању са иностранством ("Службени гласник РС“ бр. 24/2007) и упутством за 
њено спровођење – десет дана после истека извештајног периода за сва четири тромесечја. 
 
Образац ПИ састоји се из заглавља и табеле стања и трансакција портфолио власничких улагања 
резидената у иностранству, с тим што се у заглавље обрасца уписују подаци о обвезнику извештавања и 
периоду за који се извештава, а у наведену табелу уносе се збирни подаци, по земљама, о стању и 
променама улагања обвезника извештавања у правна лица – нерезиденте до 10% удела у власништву.  

    

У заглављу Обрасца ПИ, као тромесечје уносе се ознаке године и тромесечја на које се извештај односи (нпр. за прво 
тромесечје 2009 – 0901). 
Као обвезник извештавања уноси се назив резидента који има портфолио улагање у иностранству. 

Као врста субјекта уноси се одговарајућа шифра која описује обвезника извештавања: 
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 11 – банка  21 – акционарско друштво 
 12 – штедионица  22 – друштво са ограниченом одговорношћу  
 13 – инвестициони фонд 23 – командитно друштво   
 14 – пензијски фонд 24 – ортачко друштво  
 15 – друштво за осигурање 25 – физичка лица/предузетници.   
 16 – остале финансијске 

институције 
   

      

Као делатност уноси се шифра делатности према закону којим се уређују класификација делатности и 
регистар јединица разврставања. 
 
Табела стања и трансакција портфолио власничких улагања резидената у иностранству 
попуњава се на следећи начин: 
 
Колона 1: 
Уноси се нумеричка ознака земље у којој је обвезник извештавања извршио портфолио улагање 
према шифарнику земаља објављеном на сајту Народне банке Србије.  
 
Колона 2: 
Уноси се збирно почетно стање за сва портфолио власничка улагања резидената у иностранству за 
наведену земљу из колоне 1, у САД доларима (по званичном средњем курсу последњег дана 
извештајног периода). Ако обвезник извештавања први пут врши портфолио улагања за земљу 
наведену у колони 1, почетно стање биће 0. Ако је у претходном периоду постојало портфолио 
улагање у наведену земљу, почетно стање периода за који се извештава једнако је завршном стању 
(колона 7) претходног периода (нпр. ако се извештава за друго тромесечје 2009. године уноси се 
завршно стање из првог тромесечја 2009. године за земљу наведену у колони 1).  
 
Колона 3: 
Уноси се нето тржишна вредност куповине/продаје акција или власничких удела, збирно за земљу из 
колоне 1, а до које је дошло у тромесечју за које се извештава. Нпр. ако је у извештајном тромесечју 
дошло до куповине акција (власничких удела) у укупном износу 1.000 САД долара и, истовремено, до 
продаје акција (власничких удела) у укупном износу 500 САД долара – у колону 3 уноси се износ од 
500 САД долара збирно за земљу из колоне 1. Ако је у истом периоду забележена само продаја 
акција (власничких удела) у износу 600 САД долара, у колону 3 уписује се тај износ с минусним 
предзнаком. У случају да нема промена, колона 3 остаје празна.  
 
Колона 4: 
Уноси се збирни нето ефекат промене цене акција (власничких удела) до ког је дошло у извештајном 
тромесечју за земљу из колоне 1. Промена цене представља разлику цене акције (власничког удела) 
последњег дана извештајног периода и цене акције (власничког удела) последњег дана претходног 
извештајног периода. Нпр. ако је на крају другог тромесечја 2009. године цена акције била 5 САД 
долара и обвезник извештавања поседује 20 акција, а на крају трећег тромесечја исте године се цена 
акције повећа на 6 САД долара – у колону 4 уписује се 20 САД долара, односно (6-5)*20=20 САД 
долара. У случају да је у извештајном периоду дошло до пада цене акција (власничких удела) с 5 САД 
долара на 4, у колону 4 уписује се -20 САД долара, односно (4-5)*20=-20.  
 
Колона 5: 
Уносе се ефекти промене курса САД долара у односу на оригиналну валуту у којој се воде акције 
(власнички удели) са краја извештајног периода у односу на претходно тромесечје: нпр. на крају 
другог тромесечја 2009. године однос САД долара према евру износио је 1,5 а на крају трећег 
тромесечја исте године износи 1,4; ако обвезник извештавања поседује 20 акција чија је појединачна 
тржишна цена 6 САД долара (на крају трећег тромесечја), у колону 5 уписује се -12 САД долара, 
односно ((1,4-1,5)*6)*20=-12. Ако се акције (власнички удели) воде у САД доларима, колона 5 остаје 
празна, као и кад је колона 2 (почетно стање) једнака 0, јер не постоје курсне разлике.  
 
Колона 6: 
Уписују се остале промене по тржишној вредности до којих је дошло у току извештајног периода 
збирно за земље из колоне 1: нпр. замена дужничких хартија од вредности власничким или исплате 
дивиденди кроз нову емисију акција.  
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Колона 7: 
Уписује се збирно завршно стање за сва портфолио власничка улагања резидената у иностранству за 
земљу из колоне 1, у САД доларима (по званичном средњем курсу последњег дана извештајног 
периода). 
 
 
Пример: 
 
Табела стања и трансакција портфолио власничких улагања резидената у иностранству (у САД 
доларима) 
       

Трансакције 
Земља у коју 
се улаже 

Почетно 
стање 

Куповина/продаја 
акција или 
власничких 

удела 

Промена цене 
акција или 
власничких 

удела 

Промене 
курса 

Остале 
промене 

Завршно 
стање 

1 2 3 4 5 6 7 

276 1.000,00 500,00 -20,00 -12,00 0,00 1.468,00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Укупно: 1.000,00 500,00 -20,00 -12,00 0,00 1.468,00
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