
 

 

 
На основу члана 5. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о 
поседовању акција са правом гласа ("Сл. гласник РС" бр.100/06) и Одлуке Скупштине Банке Поштанска 
штедионица, а.д. о усвајању Плана пословања и пословне политике Банке Поштанска штедионица а.д. 
Београд у 2008. години (број 01-4621/11  СК-32/11 од 23.4.2008. године) објављује  се 

 
 

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2008. ГОДИНЕ 
 
 

1) Назив, седиште  
и матични број и ПИБ 

Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд   
улица Краљице Марије број 3, матични број: 07004893, ПИБ 100002549 

2) Web site  и e-mail 
адреса          www.posted.co.yu                               razvoj@posted.co.yu 

3) Број и датум решења о 
 упису у регистар 
привредних  субјеката 

БД  5698/2005 од 20.4.2005. године 

4) Делатност (шифра и 
опис) 

65121 - Обављање депозитних, кредитних, девизних и других банкарских 
послова у земљи и иностранству, у складу са Законом. 

5) Подаци о председнику 
и члановима Управног 
одбора 

1)  Никола Шуљагић, председник Управног одбора; 
2)  Љубиша Јевђић, члан Управног одбора; 
3)  Жељко Ивањи, члан Управног одбора; 
4)  Родољуб Ранковић, члан Управног одбора; 
5)  Милун Симић,  члан Управног одбора; 
6)  Горан Лончар, члан Управног одбора. 

6) Основни подаци о 
шестомесечном плану 
пословања за  прво 
полугодиште 2008. 
године 

У првом полугодишту 2008. године Банка планира следеће активности: 
 - докапитализацију Банке од стране Републике Србија по основу 
Четврте емисије акција у износу од 2.079 милиона динара; 
- докапитализацију Банке по основу Пета емисија акција у износу од 
1.391 милион динара од стране Републике Србије ради преузимања дуга 
који Банка има према Народној банци Србије;  
Планом пословања Банке, осим на акцијски капитал, посебна пажња је 
усмерена на пласман средстава, ликвидност, каматне стопе, депозите, 
пластични новац и послове са иностранством. 
Банка планира приход од cca 4.090 милиона динара,  расход од cca 
4.040 милиона динара и добит након oпорезивања  од cca 50 милиона 
динара. План прихода расхода и добити Банке за прво полугодиште 
2008. године базиран је на претходно изнетом плану развоја основних 
делатности Банке, познатим елементима економске и монетарне 
политике, као и усвојеним актима пословне политике Банке за 2008. 
годину.  

 О б ј а в љ и в а њ е 

Изјаву о шестомесечном плану пословања за прво полугодиште 2008. 
године Банка објављује у дневном листу «Политика» који се 
дистрибуира на целој територији Републике Србијe и истовремено 
доставља Комисији за хартије од вредности, организованом  тржишту на 
које су укључене акције Банке и чини доступним на  својој Web адреси:  
www.posted.co.yu 

 
 
              

                           ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ 
 
                       др Срђан Цекић, председник 

  
                                                                                                                 Јелена Мијаиловић Милојевић, члан 

 
     Јасминка Бошњак, члан 
 

http://www.posted.co.yu/

	                                                                                                                 Јелена Мијаиловић Милојевић, члан 

