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ДОБИТНИК
РАФИНЕРИЈА УЉА 
АД МОДРИЧА 

ГУБИТНИК

+0,52%
Цијена (КМ) Промјена Цијена (КМ) Промјена

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- ИЗМИРЕЊЕ РАТНЕ ШТЕТЕ 4

98,51 20,00%0,08

СВЈЕТСКИ
ИНДЕКСИ

ЕВРОПСКЕ БЕРЗЕ
ИНДЕКС ВРИЈЕДНОСТ ПРОМЈЕНА (%)

7,095.97
5,391.78
11,749.52

0.01
0.76
0.78

FTSE (Aug 27)
CAC (Aug 27)
DAX (Aug 27)

АЗИЈСКЕ БЕРЗЕ
ИНДЕКС ВРИЈЕДНОСТ ПРОМЈЕНА (%)

11,122.50
20,456.08

3,067.52

0.11
0.96
0.07

SGX Nifty (Aug 27)
Nikkei 225 (Aug 27)
Straits Times (Aug 27)

АМЕРИЧКЕ БЕРЗЕ
ИНДЕКС ВРИЈЕДНОСТ ПРОМЈЕНА (%)

7,900.87Nasdaq (Aug 27) 0.6

БЕРЗА
БАЊАЛУКА

ДУИФ Еуроинвестмент - ОАИФ Еуроинвестмент фонд
ДУИФ Инвест нова а.д. - ОМИФ Инвест нова
DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund
DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond
DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond
DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus
DUIF Management Solutions - OAIF VIB fond
DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Investment
DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced
ДУИФ Полара Инвест а.д. - ОАИФ Јахорина Коин
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond
ДУИФ Полара Инвест а.д. - ОМИФ Привредник Инвест
ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина

17.230,40
0,00
0,00

1.650,00
1.124,30

0,00
100,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

328,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,24
0,00
-1,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8,80
0,135
5,86
11,00
4,13

0,027
0,669

4,71
4,10
2,74
3,12
3,10
3,46
4,43
1,98

0,505
2,10

0,40

FONDOVI

Назив емитента Просјечна
цијена Промјена Промет

БЕРЗА
САРАЈЕВО

ЗИФ MI GROUP д.д. Сарајево
ЗИФ Напријед д.д. Сарајево

1,673.88
48,505.00

0
1.14

0.78
0.89

КОТАЦИЈА ФОНДОВА

Дионичко друштво Средњи
курс

Промјена
курса Вриједност

Багс енерготехника д.д. Вогошћа
Босанац д.д. Орашје
Климавент д.д. Сарајево
Мајевица д.д. Сребреник

499.41
720

357.5
3,118.72

0
-7.12
5.77
0.57

1.79
9

27.5
7.04

СЕКУНДАРНО СЛОБОДНО ТРЖИШТЕ

Раст ци је на
Зла то 
нај ску пље 
у по сљед њих 
шест го ди на

ВА ШИНГ ТОН  Ци је на зла 
та је на нај ве ћем ни воу у по 
сљед њих шест го ди на, а од
кра ја прет ход не го ди не по ра 
сла је за чак 15 од сто. 

Ци је на зла та пре ма ши ла је
1.400 до ла ра по ун ци, а еко 
ном ски пор та ли на во де да
су за раст ци је не овог пле 
ме ни тог ме та ла за слу жни
ге о по ли ти ч ка не ста бил 
ност, те ка мат на сто па у
Аме ри ци и ври јед ност до ла 
ра. (Ср на)

Дионичко друштво Средњи
курс

Промјена
курса Вриједност

За ду жи ва ње 
на бер зи мно го

ефи ка сни је од би ло
ка к вог ду го роч ног

кре ди та, 
ре као Ћо сић 

ПИ ШЕ: МИ ЛИ ЈА НА ЛА ТИ НО ВИЋ
milijanal*glassrpske.com 

БА ЊА ЛУ КА  Мно ге ло 
кал не за јед ни це у Ре пу 
бли ци Срп ској шан су за
обез бје ђе ње ка пи та ла за
ин фра струк тур не про јек те
и из ми ре ње ста рих ду го ва
ви де у за ду жи ва њу на Ба 
ња луч кој бер зи, а ври јед 
ност об ве зни ца ко је су
оп шти не и гра до ви еми то 
ва ли ла ни пре ма ши ла је

17 ми ли о на ма ра ка. 
Да су об ве зни це по ста ле

ве о ма зна ча јан тр жи шни
ма те ри јал по твр ђу ју по да ци
Ба ња луч ке бер зе, пре ма ко 
ји ма су ла ни еми си јом об ве 
зни ца до нов ца до шле
че ти ри ло кал не за јед ни це.
Тим на чи ном за ду жи ва ња у
про шлој го ди ни Ба ња лу ка је
обез би је ди ла 6,24 ми ли о на
ма ра ка, Ис точ но Но во Са ра 
је во 5,19 ми ли о на, а Ко тор
Ва рош пет ми ли о на ма ра ка,
док је Ро га ти ца про да јом об 
ве зни ца бу џет уве ћа ла за
900.000 ма ра ка. 

 У пр вом по лу го ди шту
ове го ди не еми си јом об ве 
зни ца на бер зи за ду жи ла се
оп шти на Со ко лац и то за 5,5
ми ли о на КМ  на ве ли су у
Ба ња луч кој бер зи.

На чел ник Ис точ ног Но 
вог Са ра је ва Љу би ша Ћо сић
ка же за "Глас Срп ске" да је
за ду жи ва ње на бер зи мно го
ефи ка сни је од би ло ка к вог
ду го роч ног кре ди та.

 Об ве зни це смо про да 

ли за дан, а за не што ма ње
од го ди ну, ко ли ко је прошло
од та да, от пла ти ли смо два
ра ни је узе та кре ди та, а дио
нов ца ће мо утро ши ти за из 
град њу град ског пар ка за
ко ји је не дав но за тво рен
тен дер и већ смо ис ко ри сти 
ли од ре ђени из нос за ас фал 
ти ра ње јед не ули це  ре као
је Ћо сић и до дао да око ми 
ли он ма ра ка од об ве зни ца
чу ва ју за уче шће у су фи нан 
си ра њу из град ње спорт ске
дво ра не.

На чел ник Со ко ца Ми ло 
ван Бје ли ца ка же да су усло 
ви за ду жи ва ња на бер зи
мно го по вољ ни ји не го у
бан ка ма.

 Има ли смо за ду же ња
из ра ни јег пе ри о да по не по 
вољ ни јим усло ви ма, та ко да
смо то из ми ри ли. И те оба ве 
зе су се од но си ле на кре ди те
ко ји су ко ри шће ни за ре а ли 
за ци ју ин фра струк тур них
про је ка та, а у те на мје не по 
тро шен је и пре о ста ли но 
вац од еми си је об ве зни ца 
ре као је Бје ли ца. 

Ди рек тор Дру штва за
упра вља ње Пен зиј ским ре 
зер вним фон дом (ПРЕФ) Ми 
лош Гру јић ис ти че за "Глас
Срп ске" да су об ве зни це че сто
пред мет ула га ња ПРЕФа, те
да су до са да у об ве зни це ло 
кал них за јед ни ца уло жи ли
око се дам ми ли о на КМ.

 ПРЕФ је од осни ва ња је 
дан од нај ве ћих по је ди нач 
них ин сти ту ци о нал них
ин ве сти то ра на Ба ња луч кој
бер зи. И да ље су нам му ни 
ци пал не об ве зни це ин те ре 
сан тан тр жи шни ма те ри јал
с об зи ром на од нос ри зи ка и
при но са, као и због мо гућ 
но сти да на тај на чин уче 
ству је мо у про јек ти ма
ло кал них за јед ни ца  ис та 
као је Гру јић и до дао да
ПРЕФ углав ном ула же у
еми си ју об ве зни ца РС, об ве 
зни це еми то ва не по осно ву
ду га за рат ну ште ту и ста ру
де ви зну штед њу, те му ни ци 
пал не об ве зни це. 

ПРИМАРНО СЛОБОДНО ТРЖИШТЕ
Дионичко друштво Средњи

курс
Промјена

курса Вриједност

Привредна банка Сарајево д.д. Сарајево 48,055.683111.24

Оп шти не и гра до ви ка пи тал за про јек те и ста ре ду го ве ла ни
обез бије ди ли и за ду жи ва њем на Ба ња луч кој бер зи

Ми лош Гру јић ис ти че да је
но ви те т у не ко ли ко по -
сљед њих еми си ја на тр жи -
шту ових об ве зни ца
из ми ре ње оба ве за пре ма
има о ци ма об ве зни ца пу -
тем плат ног аген та. Осим
то га, из ми ре ње оба ве за
вр ши се и кроз Цен трал ни
ре ги стар, те обез бје ђу је
мје ни цом. 

НО ВИ ТЕ Т 

ОП ШТИ НА
СО КО ЛАЦ 

ЈЕ ДИ НА 
НА БЕР ЗИ 

У ОВОЈ 
ГО ДИ НИ 

ГРУ ЈИЋ: ПРЕФ 
У ОБ ВЕ ЗНИ ЦЕ ЛО КАЛ НИХ
ЗА ЈЕД НИ ЦА УЛО ЖИО ОКО 

СЕ ДАМ МИ ЛИ О НА КМ

Об ве зни це 
до ни је ле 17,33 

ми ли о на КМ 

ПРЕФ је дан од нај ве ћих 
по је ди нач них 
ин сти ту ци о нал них 
ин ве сти то ра на 
Ба ња луч кој бер зи
ФО ТО: АР ХИ ВА

СЛУЖБЕНО БЕРЗАНСКО ТРЖИШТЕ

Назив емитента Просјечна
цијена Промјена Промет

19.260,00
13.791,95
11.795,35

8.008,00
7.083,85
6.873,44
4.410,00

0,00
-0,03
0,00

-20,00
0,52
0,38
0,00

96,30
101,14
0,845
0,08
98,51
98,87
98,00

Република Српска - измирење ратне штете 12
Република Српска - стара девизна штедња 8
Телеком Српске а.д. Бањалука
Рафинерија уља а.д. Модрича
Република Српска - измирење ратне штете 4
Република Српска - измирење ратне штете 1
Република Српска - измирење ратне штете 9

AUSTRALIJSKI DOLAR 036 AUD 1 1.149997 1.217925
KANADSKI DOLAR 124 CAD 1 1.284891 1.360786
HRVATSKA KUNA 191 HRK 100 25.636192 27.089791
DANSKA KRUNA 208 DKK 1 0.254385 0.268023
JEN 392 JPY 100 1.565596 1.702170
NORVEŠKA KRUNA 578 NOK 1 0.188889 0.200046
ŠVEDSKA KRUNA 752 SEK 1 0.176307 0.186721
ŠVAJCARSKI FRANAK 756 CHF 1 1.748459 1.832917
FUNTA STERLINGA 826 GBP 1 2.080509 2.216758
AMERIČKI DOLAR 840 USD 1 1.708533 1.805408
SRPSKI DINAR 941 RSD 100 1.551679 1.717634
TURSKA LIRA 949 TRY 1 0.275086 0.312872
EVRO 978 EUR 1 1.955830 1.955830

VALUTA Paritet Kupovni kurs Prodajni kurs 

Naziv Šifra Oznaka za efektivu za efektivu

Važi za dan 28.8.2019.

Banka zadržava pravo promjene kursne liste.
Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,30%.


