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НАПОМЕНЕ 
 
Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Издавалац или Банка) 
укључује обичне акције Седме емисије, издате јавном понудом без објављивања проспекта, 
у трговање на МТП тржиште Београдске берзе. 
 
Банка је издала обичне акције Седме емисије на основу члана 12., 14. и 41. Закона о 
тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011) – (у даљем тексту: Закон о тржишту 
капитала), одредаба Закона о банкама („Службени гласник РС“ број 107/2005 и 91/2010) – (у 
даљем тексту: Закон о банкама) и одредаба Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник РС“ број 36/2011, 99/2011 и 83/2014 - др. закон) – (у даљем тексту: Закон о 
привредним друштвима).  
 
Обичне акције Седме емисије издате су сагласно Одлуци о издавању јавном понудом Седме 
емисије обичних акција Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд ради повећања 
основног капитала, без објављивања проспекта (Број: А01-2-2244/4  СК-53/4 од 01.12.2014. 
године), коју је донела Скупштина Банке на седници одржаној 1. децембра 2014. године. 
 
Банка је издала јавном понудом 470.000 комада обичних акција Седме емисије, појединачне 
номиналне вредности 10.000,00 динара, које је купила Република Србија. Укупна номинална 
вредност издатих обичних акција Седме емисије износи 4.700.000.000,00 динара. Обичне 
акције Седме емисије носе ознаку CFI кода: ESVUFR и ISIN броја: RSPSBGE91948, које је 
доделио Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. 
 
Обичне акције Седме емисије продате су по емисионој цени од 10.000,00 динара и плаћене 
су у новцу – динарима. Упис обичних акција Седме емисије извршен је у Комерцијалној 
банци а.д. Београд, а уплата је извршена на посебан рачун Банке отворен у Комерцијалној 
банци а.д. Београд.  
 
Проспект за укључење обичних акција Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд на 
МТП тржиште Београдске берзе (у даљем тексту: Проспект) сачињен је применом 
одредаба Закона о тржишту капитала и Правилника о форми, минималном садржају 
информација које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у вези са 
проспектом („Службени гласник РС“ број 89/2011 и 14/2013). 
 
Банка прихвата одговорност за истинитост и потпуност података садржаних у Проспекту. 
Сходно подацима којима Банка располаже, њеном уверењу и сазнањима, овај Проспект даје 
истинит и целовит приказ њене имовине и обавеза, њен финансијски положај, као и права и 
обавезе које произилазе или су везане за обичне акције Банке. Према сазнању лица 
одговорних за податке у Проспекту, ни једна чињеница која би могла утицати на истинитост 
и/или потпуност овог Проспекта није изостављена. 
 
Банка није овластила ни једно физичко и/или правно лице за давање информација везаних 
за обичне акције, те се све информације од стране трећих лица, а које су у супротности са 
подацима из Проспекта, не сматрају меродавним. 
 
Објављивање информација у Проспекту не подразумева да се чињенице о Банци, 
финансијском положају и резултатима пословања Банке, као и други подаци садржани у 
Проспекту неће изменити након датума израде Проспекта. 
 
Проспект се не сматра препоруком за куповину акција, саветом о улагању, правним или 
пореским саветом од стране или за рачун Банке, те се сваки инвеститор који разматра 
куповину акција Банке упућује на сопствено испитивање, оцену и процену свих података о 
чињеницама, трендовима и проценама које се односе на Банку, акције Банке и пословно 
окружење.    
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СКРАЋЕНИ ПРОСПЕКТ 
 

Упозорење: 
Скраћени проспект сматра се уводом у Проспект. 
Свака одлука инвеститора у улагање у хартије од вредности треба да буде 
заснована на целокупном садржају Проспекта. 
Банка и лица која су саставила Скраћени проспект солидарно одговарају за насталу 
штету у случајевима када Скраћени проспект доводи у заблуду и када је нетачан 
или недоследан у односу на друге делове Проспекта. 

 
1. ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ 
1.1. Основни подаци и развој Банке 
Пословно име: Банка Поштанска штедионица,а.д., Београд 
Седиште: Београд 
Адреса: Краљице Марије број 3 
Матични број: 07004893 
ПИБ: 100002549 
Решење Агенције за привредне регистре: БД 5698/2005 
Правни облик: акционарско друштво 
Телефон: 011 20 20 292 
Е- mail: kontakt@posted.co.rs 
Шифра делатности: 6419 

 
Поштанска штедионица Краљевине Југославије основана је 26. јуна 1921. године, као 
државни новчани завод. Током деценија, Поштанска штедионица мењала је правни облик да 
би после дуже од осамдесет година, 12. децембра 2002. године, постала банка. Од 1. 
октобра 2006. године послује под називом Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд.  
 
1.2. Опис  предмета  пословања  
 
Пословање Банке одвија се у складу са законским прописима важећим у Републици Србији: 
Законом о банкама, Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту капитала, 
Законом о девизном пословању („Службени гласник РС“ број 62/2006, 31/2011 и 119/2012) – 
(у даљем тексту: Закон о девизном пословању) и Законом о платном промету („Службени 
лист СРЈ“ број 3/2002 и 5/2003, „Службени гласник РС“ број 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. 
закон и 31/2011) – (у даљем тескту: Закон о платном промету). 
 
Банка, у складу са прописаним овлашћењима из Закона о банкама, Уговора о оснивању и 
Статута, може обављати следеће послове: 

− депозитне послове (примање и полагање депозита), 
− кредитне послове (давање и узимање кредита), 
− девизне, девизно – валутне и мењачке послове, 
− послове платног промета, 
− издавање платних картица, 
− послове са хартијама од вредности, 
− брокерско – дилерске послове, 
− гаранцијске послове (издавање гаранција, авала и других облика јемстава), 
− куповину, продају и наплату потраживања (факторинг, форфетинг и др.), 
− послове заступања у осигурању, 
− послове за које је овлашћена законом и 
− друге послове који су повезани и сродни са поменутим пословима. 
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Динарско пословање Банка обавља преко жиро – рачуна отвореног код Народне банке 
Србије број: 908-20001-18. 

 
Услови и начин обављања послова уређени су појединачним актима Банке, у складу са 
законима и подзаконским прописима. Банка послује поштујући принципе ликвидности, 
солвентности, рентабилности и сигурности. 
 
Банка поседује некретнине укупне површине 28.494,00 m2. За обављање делатности Банка 
користи пословни простор укупне површине 31.478,30 m2, од чега је 21.660,20 m2 у 
власништву Банке, а 9.818,10 m2 у закупу. 
 
У наставку су дати подаци о пословању из ревидираних годишњих Финансијских извештаја 
Банке и Извештаја Извршног одбора Банке о пословању за 2011., 2012. и 2013. годину:   
 

 2011. 2012. 2012/11  2013. 2013/12 

БИЛАНС СТАЊА 
Билансна актива (у 000 РСД) 37.565.009 75.478.529 100,93% 99.559.602 31,90% 

Ванбилансно пословање (у 000 РСД) 11.843.149 11.939.209 0,81% 14.893.136 24,74% 

СТАНОВНИШТВО 
Пласмани (у 000 РСД) 12.866.785 15.157.338 17,80% 18.779.420  23,90% 

Депозити (у 000 РСД) 22.106.020 45.616.894 106,36% 58.604.083  28,47% 

ПРАВНА ЛИЦА 
Пласмани (у 000 РСД) 10.375.696 28.726.452 176,86% 16.879.483  -41,24% 

Депозити (у 000 РСД) 1.976.533 13.130.598 564,32% 25.606.620 95,01% 

РАЦИО КРЕДИТИ/ДЕПОЗИТИ 
Бруто кредити/депозити  118,10 85,24 -  50,74 - 

Нето кредити/депозити 96,51 74,7 -  42,34 - 

КАПИТАЛ 
Капитал (у 000 РСД) 11.170.843 12.257.886 9,73% 12.449.004 1,56% 

Број запослених 1.663 1.913 15,03% 1.872 -2,14% 

Актива по запосленом (у 000 РСД) 22.589 39.456 74,67% 53.184 34,79% 

Адекватност капитала 33,20% 23,00% - 19,43% - 

ПАРАМЕТРИ ПРОФИТАБИЛНОСТИ 
Добитак пре опорезивања(у 000 РСД) 1.153.539 1.041.731 -9,69% 131.948 -87,33% 

Нето приходи од камата (у 000 РСД) 4.143.144 4.609.341 11,25% 4.043.923 -12,27% 

Нето прих.од накн.и пров.(у 000 РСД) 2.154.826 2.125.019 -1,38% 2.477.034 16,57% 
Нето добици од курсних разлика и 
промене вредн. имовине (у 000 РСД) 144.267 293.958 103,76%  486.173 65,39% 

Нето расход индиректних отписа и 
резервисања (у 000 РСД) -716.483 -1.010.968 41,10%  -1.110.895 9,88% 

Оперативни трошкови (у 000 РСД) 4.648.179 4.998.212 7,53% 5.800.080 16,04% 

ПОКАЗАТЕЉИ 
РОА 3,31% 2,23% - 0,2% - 

РОЕ - на акцијски капитал 25,26% 21,24% - 2,9% - 

РОЕ - на укупан капитал 10,88% 8,81% - 1,1% - 

Нето каматна маржа на укуп. активу 11,03% 6,11% - 7,80% - 

Cost income ratio 73,80% 74,22% - 97,80% - 
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Значајну карактеристику пословања Банке дефинише и број рачуна отворених за потребе 
клијената (подаци на дан 31.12.2013. године): 
 
1. Број службених текућих рачуна 2.507.393
  1.1. активни 705.457
  1.2. неактивни 1.801.936
2. Број класичних текућих рачуна 1.913.570
  2.1. активни 811.004
  2.2. неактивни 1.102.566
3. Број класичних активних текућих рачуна 811.004
  3.1. запослени 299.501
(просечан месечни прилив у РСД на активним рачунима запослених) 42.299
  3.2. пензионери 511.503
(просечан месечни прилив у РСД на активним рачунима пензионера) 26.967
4. Број класичних активних текућих рачуна који користе бар један производ Банке 338.979
5. Број класичних активних текућих рачуна који користе позајмицу-ванбил. евиденција 303.960
6. Број класичних активних текућих рачуна који користе позајмицу - дозвољени минус 163.745
7. Број класичних активних текућих рачуна који користе позајмицу - недозвољени минус 35.274
8. Број класичних активних текућих рачуна који користе кредит 104.383
9. Број класичних активних текућих рачуна који користе кредитну картицу 41.835

 
1.3. Подаци о акцијском капиталу Банке 
 
Акцијски капитал Банке на дан 31.12.2014. године чине обичне и преференцијалне акције. 
 
Врста акција: Обичне акције Преференцијалне акције 
Број акција 917.556 5.278 
Номинална вредност 10.000,00 10.000,00 
CFI код: ESVUFR EPNXFR 
ISIN број: RSPSBGE91948 RSPSBGE48567 

 
Укупан акцијски капитал Банке је у потпуности уплаћен. 
 
Обичне и преференцијалне акције Банке уписане су и регистроване у Централном регистру, 
депоу и клирингу хартија од вредности. Банка нема одобрене акције и нема сопствене 
акције. 

1.4. Лица задужена за ревизију финансијских извештаја Банке 
 

Година Пословно лице одговорно  
за ревизију финансијских извештаја 

Овлашћени ревизор -
потписник извештаја 

2011. КПМГ д.о.о. Београд, Краљице Наталије 11 Душан Томић 

2012. КПМГ д.о.о. Београд, Краљице Наталије 11 Душан Томић 

2013. Deloitte д.о.о. Београд, Теразије 8 Мирослав Тончић 
 
 
1.5. Изабране финансијске информације Банке 
 
Изабране финансијске информације дате у наставку изведене су из ревидираних годишњих 
Финансијских извештаја Банке за 2011., 2012. и 2013. годину. 
 
Детаљан приказ изабраних финансијских информација из Биланса стања, Биланса успеха, 
токова готовине и промена на капиталу дат је у оквиру тачке 20.1. Финансијски подаци о 
прошлом пословању Банке. 
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У 000 РСД 
БИЛАНС СТАЊА 31.12.2011. 31.12.2012. 2012/11 31.12.2013. 2013/12 

АКТИВА  
Укупна актива 37.565.009 75.478.529 100,93% 99.559.602 31,90%
Готовина и готовински еквиваленти 8.107.658 7.317.990 -9,74% 14.806.261 102,33%

Опозиви депозити и кредити 4.922.032 12.082.145 145,47% 16.294.646 34,87%
Потраживања по основу камата, накн-
ада, продаје, промене фер вредности 
деривата и друга потраживања 

301.475 388.147 28,75% 728.769 87,76%

Дати кредити и депозити 16.581.799 27.102.684 63,45% 33.669.111 24,23%

Хартије од вредности (без соп. акција) 1.348.202 14.780.234 996,29% 23.168.704 56,75%

Удели (учешћа) 27.958 24.015 -14,10% 21.603 -10,04%

Остали пласмани 2.012.479 2.000.872 -0,58% 1.989.793 -0,55%

Нематеријална улагања 119.773 184.106 53,71% 189.305 2,82%

Основ. средства и инвест. некретнине 3.292.496 4.086.929 24,13% 4.124.999 0,93%
Стална средства намењена продаји и 
средства пословања које се обустављ. 4.164 18.761 350,55% 6.885 -63,30%

Одложена пореска средства 11.861 13.650 15,08% 8.687 -36,36%

Остала средства 835.112 7.478.996 795,57% 4.550.839 -39,15%
ПАСИВА   
Укупна пасива 37.565.009 75.478.529 100,93% 99.559.602 31,90%
Трансакциони депозити 14.264.057 16.839.185 18,05% 23.886.658 41,85%

Остали депозити 9.818.496 41.908.305 326,83% 60.324.046 43,94%

Примљени кредити 344 877.083 254865,99% 3.769 -99,57%
Обавезе по основу камата, накнада  
и промене вредности деривата  110.343 227.030 105,75% 505.560 122,68%

Резервисања 330.213 397.345 20,33% 167.086 -57,95%

Обавезе за порезе 22.670 27.868 22,93% 16.585 -40,49%

Обавезе из добити 2.335 66.992 2769,04% 5678 -91,52%

Одложене пореске обавезе 183.602 307.925 67,71% 304.100 -1,24%

Остале обавезе 1.662.106 2.568.910 54,56% 1.897.116 -26,15%

Укупне обавезе 26.394.166 63.220.643 139,53% 87.110.598 37,79%
Капитал 8.578.861 8.577.548 -0,02% 8.577.548 0,00%

Ревалоризационе резерве  1.739.042 1.951.739 12,23% 1.964.201 0,64%
Нереализовани губици по основу  
ХоВ расположивих за продају 13.872 19.689 41,93% 8.224 -58,23%

Добитак 1.176.291 1.748.288 48,63% 1.915.479 9,56%

Губитак до нивоа капитала 309.479 0 - 0 -

Укупно капитал 11.170.843 12.257.886 9,73% 12.449.004 1,56%
Ванбилансне позиције 11.843.149 11.939.210 0,81% 14.893.136 24,74%
Послови у име и за рачун трећих лица 30.789 24.014 -22,00% 20.365 -15,20%

Преузете будуће обавезе 2.206.563 2.701.405 22,43% 2.477.323 -8,30%

Примљена јемства за обавезе 0 0 - 2.292.842 -

Друге ванбилансне позиције 9.605.797 9.213.791 -4,08% 10.102.606 9,65%
 

У 000 РСД 
БИЛАНС УСПЕХА 2011. 2012. 2012/11 2013. 2013/12 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ  
Приходи од камата 4.655.574 5.595.820 20,20% 7.454.358 33,21%
Расходи од камата 512.430 986.479 92,51% 3.410.435 245,72%
Добитак по основу камата 4.143.144 4.609.341 11,25% 4.043.923 -12,27%
Приходи од накнада и провизија 4.909.421 4.972.317 1,28% 5.466.555 9,94%
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Расходи од накнада и провизија 2.754.595 2.847.298 3,37% 2.989.521 5,00%
Добитак по осн. накнада и провизија 2.154.826 2.125.019 -1,38% 2.477.034 16,57%
Нето добитак по основу продаје ХоВ 
које су расположиве за продају 0 0 - 2 - 

Нето губитак по основу продаје ХоВ 
које се држе до доспећа 1.725 0 -100,00% 0 - 

Нето приходи од курсних разлика 56.149 122.676 118,48% 0 -100,00%
Нето расходи од курсних разлика 0 0 - 87.511 - 
Приход од дивиденди и учешћа 131 226 72,52% 391 73,01%
Остали пословни приходи 77.558 22.368 -71,16% 35.400 58,26%
Нето расходи по основу индиректних 
отписа пласмана и резервисања 716.483 1.010.967 41,10% 1.110.895 9,88%

Трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 2.480.250 2.629.350 6,01% 2.940.729 11,84%

Трошкови амортизације 211.349 261.191 23,58% 314.008 20,22%
Оператививни и ост. пословни расходи 1.956.580 2.107.670 7,72% 2.545.343 20,77%
Приходи од промене вредности 
имовине и обавеза 149.798 531.779 255,00% 875.911 64,71%

Расходи од промене вредности 
имовине и обавеза 61.680 360.498 484,46% 302.227 -16,16%

Добитак из редовног пословања 1.153.539 1.041.733 -9,69% 131.948 -87,33%
Резултат периода –  
добитак пре опорезивања 1.153.539 1.041.733 -9,69% 131.948 -87,33%

Порез на добит 368 59.732 16131,52% 210 -99,65%
Добитак од креираних одл. пореских 
сред. и смањења одл. пореских обав. 0 1.789 - 3.825 113,81%

Губитак од смањења одл. пореских 
сред. и креирања одл. пореских обав. 3.048 81.505 2574,05% 4.962 -93,91%

Добитак 1.150.123 902.285 -21,55% 130.601 -85,53%
Зарада по акцији (у РСД без пара) 2.570 2.016 -21,56% 292 -85,52%
 

У 000 РСД 
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 2011. 2012. 2013. 

А. Токови готовине из пословних активности    
I Приливи готовине из пословних активности 9.737.887 10.590.612 12.232.998
Приливи од камата 4.635.237 5.328.727 6.461.179
Приливи од накнада 4.986.796 5.232.598 5.704.955
Приливи по основу осталих пословних прихода 115.722 29.169 66.473
Приливи од дивиденди и учешћа у добитку 132 118 391
II Одливи готовине из пословних активности 7.753.816 9.670.376 12.296.949
Одливи по основу камата 508.044 1.888.766 3.566.041
Одливи по основу накнада 2.646.244 2.697.294 2.802.046
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада      
и других личних расхода 2.509.035 2.618.471 3.032.790

Одливи по основу пореза, доприноса и других 
дажбина на терет прихода 542.514 762.264 924.890

Одливи по основу других трошкова пословања 1.547.979 1.703.581 1.971.182
III Нето прилив готов. из посл. активности пре 
повећања или смањ. у пласманима и депозит. 1.984.071 920.236 0

IV Нето одлив готов. из посл. активности пре 
повећања или смањ. у пласманима и депозит. 0 0 63.951

V Смањење пласмана и повећ. узетих депозита 4.835.580 0 19.952.680
Смањ. кредита и пласмана банкама и комитентима 0 0 0
Смањење ХоВ по фер вредн. кроз бил. усп., пласм. 
којима се трг. и кратк. ХоВ које се држе до доспећа 0 0 19.952.680

Повећање депозита од банака и комитената 4.835.580 0 0
VI Повећање пласм. и смањење узетих депозита 4.684.870 18.936.213 16.137.184
Повећ. кредита и пласмана банкама и комитентима 4.473.055 8.126.297 6.564.099
Повећ. ХоВ по фер вредн. кроз бил. усп., пласм. 
којима се трг. и кратк. ХоВ које се држе до досп. 211.815 3.299.158 0
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Смањење депозита од банака и комитената 0 7.510.758 9.573.085
VII Нето прилив готовине из пословних 
активности пре пореза на добит 2.134.781 0 3.751.545

VIII Нето одлив готовине из пословних 
активности пре пореза на добит 0 18.015.977 0

Плаћени порез на добит 0 369 59.394
Исплаћене дивиденде 0 45.111 1.921
IX Нето прилив готовине из посл. активности 2.134.781 0 3.690.230
X Нето одлив готовине из посл. активности 0 18.061.457 0
Б. Токови готовине из активнос. инвестирања  
I Приливи готовине из активности инвестирања 0 0 0
II Одливи готовине из активности инвестирања 493.713 469.791 379.853
Одливи за купов. немат. улагања  и осн. средства 493.713 469.791 379.853
III Нето прилив готовине из активн. инвестир. 0 0 0
IV Нето одлив готовине из активн. инвестирања 493.713 469.791 379.853
В. Токови готовине из активности финансирања  
I Приливи готовине из активности  финансир. 0 20.477.721 5.961.052
Остали приливи из активности финансрања 0 20.477.721 5.961.052
II Одливи готовине из активности финансир. 0 2.714.524 1.694.461
Нето одливи готовине по основу узетих кредита 0 2.714.524 984.017
Остали одливи из активности финансирања 0 0 710.444
III Нето прилив готов. из активнoсти финансир. 0 17.763.197 4.266.591
IV Нето одлив готов. из активнoсти финансир. 0 0 0
Г. Свега нето приливи готовине 14.573.467 31.068.333 38.146.730
Д. Свега нето одливи готовине 12.932.399 31.836.384 30.569.762
Ђ. Нето повећање готовине 1.641.068 0 7.576.968
Е. Нето смањење готовине 0 768.051 0
Ж. Готовина на почетку године 6.486.612 8.107.658 7.317.990
З. Позитивне курсне разлике 220.239 435.279 206.725
И. Негативне курсне разлике 240.261 456.896 295.422
Ј. Готовина на крају године 8.107.658 7.317.990 14.806.261
 

У 000 РСД 
 ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ 

 Акцијски 
капитал 

Остали 
капитал 

Емисиона 
премија 

Резерве 
из доб- и 
ост.резер.

Ревалори-
зационе 
резерве 

Добитак 
Губитак 
до виси-
не капит. 

Сопств. 
акције 

Нер.губици 
по осн.ХоВ 
расп.за про. 

Укупно 

Стање  
01.01.2011.  4.576.981 59.971  3.988.999 0 1.765.213  1.293.752  1.603.231  47.090  9.012  10.025.583  

Укупна пове-
ћања у 2011. 0 0  0  0  0 1.176.291  0  0  4.899  1.171.392  

Укупна сма-
њења у 2011. 47.090 0  0   0  26.171  1.293.762 1.293.762   47.090 39  26.132  

Стање 
31.12.2011. 4.529.891 59.971  3.988.999  0  1.739.042  1.176.291  309.479  0  13.872  11.170.843  

Стање 
01.01.2012. 4.529.891 59.971  3.988.999  0  1.739.042  1.176.291  309.479  0   13.872 11.170.843  

Укупна пове-
ћања у 2012. 0 0  0  0  304.160  932.218  0  0  5.817  1.230.561  

Укупна сма-
њења у 2012. 0 1.313 0  0  91.463  360.221  309.479  0  0  143.518  

Стање 
31.12.2012. 4.529.891 58.658  3.988.999  0  1.951.739  1.748.288 0 0  19.689  12.257.886  

Стање 
01.01.2013. 4.529.891  58.658  3.988.999  0  1.951.739  1.748.288  0  0  19.689  12.257.886  

Укупна пове-
ћања у 2013. 0 0  0  0  49.052  167.191  0  0  2.135  214.108  

Укупна сма-
њења у 2013.  0 0  0  0  36.590  0  0  0  13.600   22.990 

Стање 
31.12.2013. 4.529.891 58.658  3.988.999  0   1.964.201 1.915.479  0  0  8.224  12.449.004  

 
 
1.6. Положај на тржишту 
 
На крају првог полугодишта 2014. године, у банкарском сектору Србије пословало је 29 
банака од којих је 21 банка у власништву страних лица, а 8 банака у власништву домаћих 
лица -  6 банака у власништву државе и 2 банке у власништву приватних лица. Преовлађују 
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банке у власништву страних лица са 75% укупне активе банкарског сектора, 76% капитала и 
75% запослених. Најзначајније стране банке по учешћу у укупној активи сектора потичу из 
Италије и Аустрије, а следе банке из Грчке и Француске. Домаће банке учествују у укупној 
активи са 25% и укупном капиталу банкарског сектора са 24%, а са 25% у броју запослених.  
 
Банкарски сектор у Србији на крају другог квартала 2014. године запошљава 25.502 лица. 
Банке су у Србији од 2010. до сада отпустиле скоро 4.800 људи, од чега само од прошле 
године више од 2.500 људи. Највећи разлог су четири угашене банке: Нова Агробанка, 
Развојна банка Војводине, Привредна банка Београд и Универзал банка, док су значајан број 
запослених смањиле и Војвођанска банка, Прокредит банка, Рајфајзен и  КБЦ (Теленор 
банка). 
 
Банкарски сектор Србије је и даље у значајној мери фрагментисан, имајући у виду велики 
број банака са малим учешћима у најзначајнијим категоријама пословања (актива, кредити, 
депозити и приходи). Највећа банка у Србији је Банка Интеза која чини 15% активе 
банкарског сектора, а у укупним кредитима учествује са 16%, у депозитима са 17%, док у 
добити банкарског сектора учествује са 17%. 
 
Према финансијским извештајима поднетим за прво полугодиште 2014. године, двадесет 
банака је пословало са добитком у износу од 17,9 млрд. динара, док је девет банака 
пословало са губитком у износу од 2,9 млрд. динара, тако да је кумулативни резултат на 
нивоу банкарског сектора добитак у износу од 15 млрд. динара. Највећи губитак на крају 
првог полугодишта 2014.  године остварила је Српска банка у износу од 1,2 млрд. динара. 
 
Првих десет банака по величини билансне суме чинило је више од 76% укупне активе. 73% 
укупних кредита, 77% укупних депозита и 78% укупног капитала банкарског сектора. Добитак 
првих десет банака износи 16 млрд. динара. Лидер на тржишту је и даље Банка Интеза, 
затим следе Рајфајзен банка, Уникредит, Комерцијална банка и Сосијете Женерал банка.  
 
Банка је у посматраном периоду остварила знатан напредак, мерен повећањем тржишног 
учешћа у укупној активи, пласманима и депозитима банкарског сектора Србије. На крају 
2013. године, Банка улази у првих десет банака по величини билансне суме са учешћем од 
3,50% у банкарском сектору Србије, а на крају првог полугодишта 2014. године Банка је и 
даље на 10. месту, али је повећала тржишно учешће на 3,81%. 
 

31.12.2011.  31.12.2012. 31.12.2013. 30.06.2014. 
Билансна позиција 

Ранг Тржишноучешће Ранг Тржишно
учешће Ранг Тржишно 

Учешће Ранг Тржишно
учешће 

УКУПНА АКТИВА 19 1,42% 13 2,65% 10 3,50% 10 3,81% 
КРЕДИТИ КЛИЈЕНТИМА 23 1,15% 16 1,63% 15 2,21% 16 2,30% 
ДЕПОЗИТИ КЛИЈЕНАТА 19 1,64% 11 3,50% 9 4,94% 8 5,31% 

КАПИТАЛ 12 2,05% 13 2,09% 12 2,11% 13 2,10% 
РЕЗУЛТАТ - ДОБИТ 11 3,72% 11 3,98% 11 0,6% 11    2,05% 

 
Повећање капиталне основе Банке базирано је на оствареној добити из редовног 
пословања, без додатне докапитализације, за разлику од осталих банака, које су кроз 
докапитализацију јачале тржишне позиције.  
 
За наведени опис положаја Банке на тржишту коришћене су информације и извештаји 
доступни на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs. 
 
1.7. Фактори ризика у вези за Банком 
 
У Скраћеном проспекту наведени су ризици који по мишљењу Банке представљају главне 
ризике на које инвеститори треба да обрате пажњу и који могу утицати на пословање Банке, 
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њене активности, финансијско стање и статус издатих хартија од вредности. Наведени 
фактори ризика детаљно су објашњени у тачки 4. Проспекта. 
 
Ризик ликвидности 
 
Ликвидност Банке је њена способност да измири све своје текуће обавезе у роковима 
доспећа. Ризик ликвидности је могућност настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Банке услед неспособности да испуњава своје доспеле обавезе. 
 
Банка, као и друге банке, у свом пословању преузима ризик ликвидности с обзиром на 
постојање рочне неусклађености извора и пласмана, али тај ризик континуирано контролише 
и активно њиме управља. 
 
Кредитни ризик 
 
Кредитни ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услед неизвршења обавеза дужника према Банци под уговореним условима.  
 
Банка предузима одговарајуће мере заштите од кредитног ризика, али овај ризик није могуће 
искључити из редовног пословања, јер је он иманентан банкарском пословању. Због 
изузетне важности овог ризика, Банка идентификује, мери, прати, контролише, односно 
активно управља кредитним ризиком, те утврђује потребан ниво капитала за покриће овог  
ризика. 
 
Банка посебну пажњу посвећује потраживањима која су предмет репрограмирања, услед 
повећаног степена кредитног ризика. Под овим потраживањима сматрају се кредити и други 
пласмани код којих је извршена промена иницијално уговорених услова, услед немогућности 
клијента да измирује своје обавезе у складу са уговором дефинисаним условима и 
роковима, због проблема у пословању и погоршања финансијских показатеља, односно 
значајног погоршања кредитне способности клијента. 
 
Банка издаје гаранције и акредитиве својим клијентима по основу којих Банка преузима 
потенцијалну обавезу да изврши плаћање у корист трећих лица. На овај начин, Банка се 
излаже ризицима сродним кредитном ризику, који се могу превазићи истим контролним 
процесима и процедурама, дефинисаним за потребе управљања кредитним ризиком. 
 
Каматни ризик 
 
Каматни ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал 
Банке услед промене каматних стопа. Каматни ризици обухватају ризик временске 
неусклађености и поновног одређивања цена, ризик криве приноса и базни ризик који 
настаје услед промене референтних каматних стопа. 
 
Девизни ризик 
 
Девизни ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал 
Банке услед промене девизног курса. 
 
Девизни ризик је присутан у свим ситуацијама у којима постоји актива или пасива изражена у 
страној валути/динарима са валутном клузулом и представља потенцијално смањење 
активе и пасиве, односно измену њихове структуре услед промена девизног курса. 
 
Због изузетне важности овог ризика, Банка идентификује, мери, прати, контролише, односно 
активно управља девизним ризиком, те утврђује потребан ниво капитала за покриће овог 
ризика. 
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Ризик конкуренције 
 
Према подацима за прво полугодиште 2014. године, банкарски сектор у Србији чини 29 
банака.  
 
Власничка структура показује доминантно учешће банака које су у власништву страних лица 
(21 банка), док је преосталих 8 у власништву домаћих правних лица и то 6 у власништву 
државе, а 2 у власништву приватних лица. 
 
Системски ризик 
 
Системски ризик се може дефинисати као ризик који се јавља у случају непредвиђених 
догађаја и наступања нежељених околности у целокупном финансијском сектору, који као 
последицу има нестабилност финансијског система. 
 
Регулаторни ризик 
 
Народна банка Србије издаје и одузима дозволе за рад и врши контролу бонитета и 
законитости пословања банака, али обавља и друге послове у складу са законом којим се 
уређују банке – утврђује и спроводи монетарну и девизну политику; управља девизним 
резервама; утврђује и спроводи, у оквиру своје надлежности, активности и мере, а све ради 
очувања и јачања стабилности финансијског система.  
 
Својим одлукама и променама прописа којима уређује пословање банака, Народна банка 
Србије утиче на пословну политику и резултат пословања банака. 
 
Оперативни ризик 
 
Оперативни ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услед бројних и разноврсних фактора као што су пропусти у раду запослених, 
неодговарајуће унутрашње процедуре и процеси, неадекватно управљање информационим 
и другим системима, као и непредвидиви екстерни догађаји. 
 
Због изузетне важности овог ризика, Банка идентификује, прати, контролише, односно 
активно управља оперативним ризиком, те утврђује потребан ниво капитала за покриће овог 
ризика. 
 
Ризик концентрације (изложености) 
 
Ризик концентрације је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услед концентрације изложености према једном лицу или према групи 
повезаних лица, према лицу повезаном са Банком, према једној врсти производа, грани, 
сектору и инструментима обезбеђења. 
 
Ризик концентрације односи се на: 

- велике изложености, 
- групе изложености, 
- инструменте обезбеђења. 

 
Ризик улагања 
 
Ризик улагања Банке је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал услед концентрације улагања у друга правна лица која нису лица у финасијском 
сектору и у основна средства. 
 
Улагање Банке у једно овакво лице не сме прећи 10% капитала Банке, а под улагањем се 
подразумева улагање којим Банка стиче удео или акције у том правном лицу. 
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2. ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ УКЉУЧЕЊА НА МТП 
 
Предмет укључења на МТП тржиште Београдске берзе су 470.000 комада обичних акција 
Седме емисије, појединачне номиналне вредности 10.000,00 динара. 
 
Укупна номинална вредност обичних акција које су издате Седмом емисијом износи 
4.700.000.000,00 динара. 
 
Обичне акције Седме емисије носе ознаку CFI кода: ESVUFR и ISIN броја: RSPSBGE91948, 
које је доделио Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. 
 
Обичне акције Седме емисије издате су на основу Одлуке о издавању јавном понудом 
Седме емисије обичних акција Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд ради повећања 
основног капитала, без објављивања проспекта (Број: А01-2-2244/4  СК-53/4 од 01.12.2014. 
године), коју је донела Скупштина Банке на седници одржаној 01.12.2014. године. 
 
Скупштина Банке је на 53. ванредној седници, одржаној 1. децембра 2014. године, донела и 
Одлуку о искључењу права пречег уписа обичних акција Седме емисије Банке Поштанска 
штедионица, а.д., Београд (Број: А01-2-2244/3  СК-53/3 од 01.12.2014. године). 
 
Емисиона цена обичне акције Седме емисије у износу од 10.000,00 динара је утврђена на 
60. седници Управног одбора Банке доношењем Одлуке о утврђивању емисионе цене 
обичних акција Седме емисије Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (Број: А01-3-
2153/3  УО IV-60/3 од 10.11.2014. године). 
 
Обичне акције Седме емисије плаћене су у новцу – динарима. 
 
Дана 18. децембра 2014. године спроведен је Закључак Владе Републике Србије (05 Број: 
422-15511/2014 од 07.12.2014. године), по ком основу је Република Србија извршила   
докапитализацији Банке у износу од 4.700.000.000,00 динара, чиме је у потпуности 
реализована Одлука о издавању јавном понудом Седме емисије обичних акција Банке 
Поштанска штедионица, а.д., Београд ради повећања основног капитала, без објављивања 
проспекта (Број: А01-2-2244/4  СК-53/4 од 01.12.2014. године).  
 
2.1. Ризици у вези са акцијама које су предмет укључења на МТП 
 
Улагањем у власничке хартије од вредности инвеститор преузима ризик на основу 
сопствених склоности ка ризику и сопствене процене очекиваних приноса, односно поврата 
на уложена средства.   
 
Инвеститор врши сопствену процену финансијског положаја Банке, услова емисије и осталих 
значајних информација или се ослања на професионалне инвестиционе саветнике ради 
квантификације ризика и приноса. 
 
Основни фактори ризика у вези са обичним акцијама које Банка укључује у трговање на МТП 
тржиште Београдске берзе а.д. Београд, су  следећи: 
 
Ризик процене 
 
Потенцијални инвеститор заинтересован за куповину обичних акција Банке треба да, на 
основу сопствене независне процене и/или на бази професионалних савета које сматра 
одговарајућим у датим околностима, процени да ли је потенцијална одлука о куповини 
обичних акција у потпуности у складу са његовим финансијским потребама, идејама и 
циљевима. 
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Ризик промене тржишне вредности акција  
 
Тржишна вредност је оцењени новчани износ за који имовина може бити размењена на 
одређени датум, у трансакцији између заинтересованог купца и заинтересованог продавца и 
под утицајем фактора волатилности тржишта, може се мењати. 
 
Ризик од губитка приноса 
 
Финансијско пословање Банке одређује износ приноса у облику дивиденде која припада 
власницима акција. Одлуку о исплати дивиденде доноси Скупштина Банке. У случају 
пословања са губитком, Банка не исплаћује дивиденду. 
 
Ризик од губитка уложених средстава 
 
Инвестирање у обичне акције Банке може резултирати и потпуним губитком уложеног новца. 
У случају ликвидације или стечаја Банке, власници обичних (редовних)  акција су последњи 
у намирењу из ликвидационе/стечајне масе. 
 
2.2. Начин објављивања Проспекта 
 
Обавештење о начину на који ће јавности бити доступан Проспект објавиће се, у најмање 
једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, наредног 
радног дана од дана објављивања Проспекта. 
 
Проспект се објављује и у електронском облику на интернет страници Банке: 
www.posted.co.rs.  
 
2.3. Валидност Проспекта 
 
Проспект је валидан у периоду од 12 месеци након објављивања, под условом да је 
допуњен, по потреби, додатком проспекта са новим информацијама о издаваоцу и хартијама 
од вредности које ће бити укључене на МТП тржиште Београдске берзе.   
 
 
3. ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА САДРЖИНУ СКРАЋЕНОГ ПРОСПЕКТА 
 
Лица одговорна за тачност и потпуност информација у Скраћеном проспекту су: 
 

1. Др Срђан Цекић, председник Извршног одбора; 
2. Јелена Мијаиловић Милојевић, члан Извршног одбора; 
3. Мр Бојан Кекић, члан Извршног одбора; 
4. Иванка Ивковић, директор Сектора за финансије, рачуноводство и извештавања; 
5. Гордана Вукелић, директор Сектора за управљање ризицима; 
6. Славица Регодић, в.д. директора Сектора за управљање средствима и ликвидношћу 

Банке. 
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3.   ИЗАБРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ БАНКЕ 
 
Изабране финансијске информације дате у наставку изведене су из ревидираних 
финансијских извештаја Банке за 2011., 2012. и 2013. годину. 
 
Детаљан приказ изабраних финансијских информација из Биланса стања, Биланса успеха, 
токова готовине и промена на капиталу дат је у оквиру тачке 20.1. Финансијски подаци о 
прошлом пословању Банке. 
 

БИЛАНС СТАЊА 31.12.2011. 31.12.2012. 2012/11 31.12.2013. 2013/12 
АКТИВА  
Укупна актива 37.565.009 75.478.529 100,93% 99.559.602 31,90%
Готовина и готовински еквиваленти 8.107.658 7.317.990 -9,74% 14.806.261 102,33%

Опозиви депозити и кредити 4.922.032 12.082.145 145,47% 16.294.646 34,87%
Потраживања по основу камата, накн-
ада, продаје, промене фер вредности 
деривата и друга потраживања 

301.475 388.147 28,75% 728.769 87,76%

Дати кредити и депозити 16.581.799 27.102.684 63,45% 33.669.111 24,23%

Хартије од вредности (без соп. акција) 1.348.202 14.780.234 996,29% 23.168.704 56,75%

Удели (учешћа) 27.958 24.015 -14,10% 21.603 -10,04%

Остали пласмани 2.012.479 2.000.872 -0,58% 1.989.793 -0,55%

Нематеријална улагања 119.773 184.106 53,71% 189.305 2,82%

Основ. средства и инвест. некретнине 3.292.496 4.086.929 24,13% 4.124.999 0,93%
Стална средства намењена продаји и 
средства пословања које се обустављ. 4.164 18.761 350,55% 6.885 -63,30%

Одложена пореска средства 11.861 13.650 15,08% 8.687 -36,36%

Остала средства 835.112 7.478.996 795,57% 4.550.839 -39,15%
ПАСИВА   
Укупна пасива 37.565.009 75.478.529 100,93% 99.559.602 31,90%
Трансакциони депозити 14.264.057 16.839.185 18,05% 23.886.658 41,85%

Остали депозити 9.818.496 41.908.305 326,83% 60.324.046 43,94%

Примљени кредити 344 877.083 254865,99% 3.769 -99,57%
Обавезе по основу камата, накнада  
и промене вредности деривата  110.343 227.030 105,75% 505.560 122,68%

Резервисања 330.213 397.345 20,33% 167.086 -57,95%

Обавезе за порезе 22.670 27.868 22,93% 16.585 -40,49%

Обавезе из добити 2.335 66.992 2769,04% 5678 -91,52%

Одложене пореске обавезе 183.602 307.925 67,71% 304.100 -1,24%

Остале обавезе 1.662.106 2.568.910 54,56% 1.897.116 -26,15%

Укупне обавезе 26.394.166 63.220.643 139,53% 87.110.598 37,79%
Капитал 8.578.861 8.577.548 -0,02% 8.577.548 0,00%

Ревалоризационе резерве  1.739.042 1.951.739 12,23% 1.964.201 0,64%
Нереализовани губици по основу  
ХоВ расположивих за продају 13.872 19.689 41,93% 8.224 -58,23%

Добитак 1.176.291 1.748.288 48,63% 1.915.479 9,56%

Губитак до нивоа капитала 309.479 0 - 0 -

Укупно капитал 11.170.843 12.257.886 9,73% 12.449.004 1,56%
Ванбилансне позиције 11.843.149 11.939.210 0,81% 14.893.136 24,74%
Послови у име и за рачун трећих лица 30.789 24.014 -22,00% 20.365 -15,20%

Преузете будуће обавезе 2.206.563 2.701.405 22,43% 2.477.323 -8,30%

Примљена јемства за обавезе 0 0 - 2.292.842 -

Друге ванбилансне позиције 9.605.797 9.213.791 -4,08% 10.102.606 9,65%
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У 000 РСД 
БИЛАНС УСПЕХА 2011. 2012. 2012/11 2013. 2013/12 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ  
Приходи од камата 4.655.574 5.595.820 20,20% 7.454.358 33,21%
Расходи од камата 512.430 986.479 92,51% 3.410.435 245,72%
Добитак по основу камата 4.143.144 4.609.341 11,25% 4.043.923 -12,27%
Приходи од накнада и провизија 4.909.421 4.972.317 1,28% 5.466.555 9,94%
Расходи од накнада и провизија 2.754.595 2.847.298 3,37% 2.989.521 5,00%
Добитак по осн. накнада и провизија 2.154.826 2.125.019 -1,38% 2.477.034 16,57%
Нето добитак по основу продаје ХоВ 
које су расположиве за продају 0 0 - 2 - 

Нето губитак по основу продаје ХоВ 
које се држе до доспећа 1.725 0 -100,00% 0 - 

Нето приходи од курсних разлика 56.149 122.676 118,48% 0 -100,00%
Нето расходи од курсних разлика 0 0 - 87.511 - 
Приход од дивиденди и учешћа 131 226 72,52% 391 73,01%
Остали пословни приходи 77.558 22.368 -71,16% 35.400 58,26%
Нето расходи по основу индиректних 
отписа пласмана и резервисања 716.483 1.010.967 41,10% 1.110.895 9,88%

Трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 2.480.250 2.629.350 6,01% 2.940.729 11,84%

Трошкови амортизације 211.349 261.191 23,58% 314.008 20,22%
Оператививни и ост. пословни расходи 1.956.580 2.107.670 7,72% 2.545.343 20,77%
Приходи од промене вредности 
имовине и обавеза 149.798 531.779 255,00% 875.911 64,71%

Расходи од промене вредности 
имовине и обавеза 61.680 360.498 484,46% 302.227 -16,16%

Добитак из редовног пословања 1.153.539 1.041.733 -9,69% 131.948 -87,33%
Резултат периода –  
добитак пре опорезивања 1.153.539 1.041.733 -9,69% 131.948 -87,33%

Порез на добит 368 59.732 16131,52% 210 -99,65%
Добитак од креираних одл. пореских 
сред. и смањења одл. пореских обав. 0 1.789 - 3.825 113,81%

Губитак од смањења одл. пореских 
сред. и креирања одл. пореских обав. 3.048 81.505 2574,05% 4.962 -93,91%

Добитак 1.150.123 902.285 -21,55% 130.601 -85,53%
Зарада по акцији (у РСД без пара) 2.570 2.016 -21,56% 292 -85,52%
 

У 000 РСД 
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 2011. 2012. 2013. 

А. Токови готовине из пословних активности    
I Приливи готовине из пословних активности 9.737.887 10.590.612 12.232.998
Приливи од камата 4.635.237 5.328.727 6.461.179
Приливи од накнада 4.986.796 5.232.598 5.704.955
Приливи по основу осталих пословних прихода 115.722 29.169 66.473
Приливи од дивиденди и учешћа у добитку 132 118 391
II Одливи готовине из пословних активности 7.753.816 9.670.376 12.296.949
Одливи по основу камата 508.044 1.888.766 3.566.041
Одливи по основу накнада 2.646.244 2.697.294 2.802.046
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада      
и других личних расхода 2.509.035 2.618.471 3.032.790

Одливи по основу пореза, доприноса и других 
дажбина на терет прихода 542.514 762.264 924.890

Одливи по основу других трошкова пословања 1.547.979 1.703.581 1.971.182
III Нето прилив готов. из посл. активности пре 
повећања или смањ. у пласманима и депозит. 1.984.071 920.236 0

IV Нето одлив готов. из посл. активности пре 
повећања или смањ. у пласманима и депозит. 0 0 63.951

V Смањење пласмана и повећ. узетих депозита 4.835.580 0 19.952.680
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Смањ. кредита и пласмана банкама и комитентима 0 0 0
Смањење ХоВ по фер вредн. кроз бил. усп., пласм. 
којима се трг. и кратк. ХоВ које се држе до доспећа 0 0 19.952.680

Повећање депозита од банака и комитената 4.835.580 0 0
VI Повећање пласм. и смањење узетих депозита 4.684.870 18.936.213 16.137.184
Повећ. кредита и пласмана банкама и комитентима 4.473.055 8.126.297 6.564.099
Повећ. ХоВ по фер вредн. кроз бил. усп., пласм. 
којима се трг. и кратк. ХоВ које се држе до досп. 211.815 3.299.158 0

Смањење депозита од банака и комитената 0 7.510.758 9.573.085
VII Нето прилив готовине из пословних 
активности пре пореза на добит 2.134.781 0 3.751.545

VIII Нето одлив готовине из пословних 
активности пре пореза на добит 0 18.015.977 0

Плаћени порез на добит 0 369 59.394
Исплаћене дивиденде 0 45.111 1.921
IX Нето прилив готовине из посл. активности 2.134.781 0 3.690.230
X Нето одлив готовине из посл. активности 0 18.061.457 0
Б. Токови готовине из активнос. инвестирања  
I Приливи готовине из активности инвестирања 0 0 0
II Одливи готовине из активности инвестирања 493.713 469.791 379.853
Одливи за купов. немат. улагања  и осн. средства 493.713 469.791 379.853
III Нето прилив готовине из активн. инвестир. 0 0 0
IV Нето одлив готовине из активн. инвестирања 493.713 469.791 379.853
В. Токови готовине из активности финансирања  
I Приливи готовине из активности  финансир. 0 20.477.721 5.961.052
Остали приливи из активности финансрања 0 20.477.721 5.961.052
II Одливи готовине из активности финансир. 0 2.714.524 1.694.461
Нето одливи готовине по основу узетих кредита 0 2.714.524 984.017
Остали одливи из активности финансирања 0 0 710.444
III Нето прилив готов. из активнoсти финансир. 0 17.763.197 4.266.591
IV Нето одлив готов. из активнoсти финансир. 0 0 0
Г. Свега нето приливи готовине 14.573.467 31.068.333 38.146.730
Д. Свега нето одливи готовине 12.932.399 31.836.384 30.569.762
Ђ. Нето повећање готовине 1.641.068 0 7.576.968
Е. Нето смањење готовине 0 768.051 0
Ж. Готовина на почетку године 6.486.612 8.107.658 7.317.990
З. Позитивне курсне разлике 220.239 435.279 206.725
И. Негативне курсне разлике 240.261 456.896 295.422
Ј. Готовина на крају године 8.107.658 7.317.990 14.806.261
 

У 000 РСД 
 ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ 

 Акцијски 
капитал 

Остали 
капитал 

Емисиона 
премија 

Резерве 
из доб- и 
ост.резер.

Ревалори-
зационе 
резерве 

Добитак 
Губитак 
до виси-
не капит. 

Сопств. 
акције 

Нер.губици 
по осн.ХоВ 
расп.за про. 

Укупно 

Стање  
01.01.2011.  4.576.981 59.971  3.988.999 0 1.765.213  1.293.752  1.603.231  47.090  9.012  10.025.583  

Укупна пове-
ћања у 2011. 0 0  0  0  0 1.176.291  0  0  4.899  1.171.392  

Укупна сма-
њења у 2011. 47.090 0  0   0  26.171  1.293.762 1.293.762   47.090 39  26.132  

Стање 
31.12.2011. 4.529.891 59.971  3.988.999  0  1.739.042  1.176.291  309.479  0  13.872  11.170.843  

Стање 
01.01.2012. 4.529.891 59.971  3.988.999  0  1.739.042  1.176.291  309.479  0   13.872 11.170.843  

Укупна пове-
ћања у 2012. 0 0  0  0  304.160  932.218  0  0  5.817  1.230.561  

Укупна сма-
њења у 2012. 0 1.313 0  0  91.463  360.221  309.479  0  0  143.518  

Стање 
31.12.2012. 4.529.891 58.658  3.988.999  0  1.951.739  1.748.288 0 0  19.689  12.257.886  

Стање 
01.01.2013. 4.529.891  58.658  3.988.999  0  1.951.739  1.748.288  0  0  19.689  12.257.886  

Укупна пове-
ћања у 2013. 0 0  0  0  49.052  167.191  0  0  2.135  214.108  

Укупна сма-
њења у 2013.  0 0  0  0  36.590  0  0  0  13.600   22.990 

Стање 
31.12.2013. 4.529.891 58.658  3.988.999  0   1.964.201 1.915.479  0  0  8.224  12.449.004  
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4.   ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА ИЗДАВАОЦА 
 
Глобализација савремених привредних и новчаних токова условљава све већу и 
разноврснију изложеност различитим врстама ризика у пословању и намеће сталне  
активности везане за препознавање, мерење и анализу  ризика.   
 
Благоврeмено идентификовање постојећих и потенцијалних врста ризика, процена њиховог 
утицаја и адекватне мере заштите постају изузетно важан фактор успешности пословања у 
све сложенијим условима привређивања. 
 
Банка је Стратегијом и политиком управљања ризицима успоставила систем управљања 
ризицима који обезбеђује идентификовање, мерење и процену, контролу, праћење и 
ублажавање ризика којима је изложена у свом пословању.  
 
Стратегијом и политиком управљања ризицима, Банка утврђује своју склоност ка 
преузимању ризика (апетит за ризике), степен толеранције ка ризицима и жељени ризични 
профил и дефинише циљеве, принципе и приступе управљања ризицима.  
 
У складу са Законом о банкама и Статутом Банке, Управни одбор утврђује  стрaтегије и 
политике за управљање ризицима, док Извршни одбор утврђује процедуре, методологије и 
друга акта за идентификовање, мерење, процену, контролу и ублажавање ризика. 
  
Банка, сходно одредбама Закона о банкама, има посебну организациону јединицу у чијем је 
делокругу управљање ризицима – Сектор за управљање ризицима. 
 
Банка верује да ризици који су у наставку описани представљају главне ризике на које 
потенцијални инвеститори треба да обрате пажњу.  
 
Независно од наведеног, инвеститори треба да имају у виду чињеницу да  листа фактора 
која је наведена у наставку није коначна и да постоје и други ризици који у току израде овог 
Проспекта нису познати Банци, или су ризици који се у датом тренутку сматрају 
ирелевантним, а који касније могу имати утицај на пословање Банке, његове активности, 
финансијско стање и статус издате хартије од вредности.  
 
Потенцијалним инвеститорима на располагању су детаљне информације које су наведене у 
Проспекту. На основу  њих би требало да, пре доношења било какве одлуке о улагању, сами 
формирају своје мишљење о врсти и интензитету фактора ризика. 
  
4.1. Ризик ликвидности 
 
Ликвидност Банке је њена способност да измири све своје текуће обавезе у роковима 
доспећа. Ризик ликвидности је могућност настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Издаваоца услед неспособности да испуњава своје доспеле обавезе. 
 
Банка, као и  друге  банке, у свом пословању преузима  ризик ликвидности с обзиром на  
постојање рочне неусклађеност извора и пласмана, али тај ризик континуирано контролише 
и активно њиме управља. 
 
Банка управља ризиком ликвидности кроз: 

1. јасно дефинисан процес управљања ризиком ликвидности; 
2. развијен информациони систем који представља основу успешног управљања ризиком 

ликвидности на дневној основи; 
3. дефинисање Плана пословања у случају настанка непредвиђених догађаја – криза 

ликвидности, ради обезбеђења средстава за ванредне ситуације, на кратак и дуги рок. 
 
На овај начин Банка обезбеђује превентивно и ефикасно управљање ризиком ликвидности 
на кратак и дуги рок.    
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Банка ризик ликвидности прати:  
1. кроз показатеље ризика ликвидности (регулаторне и интерне); 
2. на бази анализе, планова и пројекција готовинских токова за одређени краћи или дужи 

временски период. 
 
Показатељ/и нивоа ликвидности Банке су у оквиру регулаторно дефинисаних лимита, а 
кретање показатеља у претходном периоду презентује се у наредној табели:     
  

Показатељ ликвидности Ужи показатељ ликвидности 

2014.  распон 
кретања 

просечна 
вредност 

/ 
вредност 
на дан 

Прописани 
минимум 

(обрачунат као 
просек показа-
теља ликвидно-
сти за све радне 
дане у месецу) 

распон 
кретања 

просечна 
вредност 

/  
вредност 
на дан 

Прописани 
минимум 

(обр. као просек 
ужег показатеља 
ликвидн. за све 
радне дане  
у месецу) 

01.01.–30.06. 1,22 – 2,10 1,62 0,75 – 1,42 1,00 
на дан 30.06.  1,84 

1,0 
 1,16 

0,7 

*Извор података о показатељима ликвидности и ужим показатељима ликвидности су Дневни 
извештаји о показатељу ликвидности банке који се достављају Народној банци Србије за сваки 
радни дан у прописаној форми (образац ЛИК). 
 
4.2. Кредитни ризик 
 
Кредитни ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услед неизвршења обавеза дужника према Банци под уговореним условима.  
 
Банка предузима одговарајуће мере заштите од кредитног ризика, али овај ризик није могуће 
искључити из редовног пословања, јер је он иманентан банкарском пословању. Због 
изузетне важности овог ризика, Банка идентификује, мери, прати, контролише, односно 
активно управља кредитним ризиком те утврђује  потребан ниво капитала за покриће овог  
ризика. 
 
Важећи принципи за управљање кредитним ризиком од стране Банке подразумевају: 

1. дефинисање начина и поступака за процену, мерење и управљање кредитним ризиком; 
2. исправан, поуздан и доследан процес одобравања кредита; 
3. свеобухватан процес кредитне администрације; 
4. активан надзор степена изложености кредитном ризику на нивоу појединачне 

трансакције, дужника, групе дужника и портфолија; 
5. узимање одговарајућих средстава обезбеђења; 
6. примерена контрола изложености ризику; 
7. редовна контрола и извештавање. 

 
Анализа финансијских средстава Банке по секторима је, пре узимања у обзир средстава 
обезбеђења и осталих средстава заштите од кредитног ризика, приказана у следећој 
табели: 

   У 000 РСД 
 СЕКТОР / ГРАНА  Бруто изложеност* 

30.06.2014. 
1. Становништво и прив. домаћ.са запосл.лицима и рег.пољ. произв. 21.629.204
2. Привредна друштва и јавна предузећа 20.289.169
2.1. Трговина на велико и трг.на мало, попр.мот.возила и мотоцикала 5.023.350
2.2. Рударство, прер.инд., снабд.водом, упр.отп.водама и сл.активн. 9.456.322
2.3. Саобраћај и складиштење, усл.смештаја и исхр., информ.и комун. 2.312.232
2.4. Грађевинарство 1.573.020
2.5. Пословање некр., стр., научне, инов.и техн.делат., уметност, заб. 1.044.601
2.6. Остале делатности 879.644
3. Јавни сектор 342.732
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4. Сектор финансија и осигурања 1.005.247
5. Сектор страних лица 2.201.894
6. Остало 5.394.879
 УКУПНО БИЛАНСНО 50.863.125
 УКУПНО ВАНБИЛАНСНО 10.119.538
 БИЛАНС+ВАНБИЛАНС 60.982.663

* Класификована актива према регулативи Народне банке Србије 
 
Ризици сродни кредитном ризику 
 
Банка издаје гаранције и акредитиве својим клијентима по основу којих Банка преузима 
потенцијалну обавезу да изврши плаћање у корист трећих лица. На овај начин, Банка се 
излаже ризицима сродним кредитном ризику, који се могу превазићи истим контролним 
процесима и процедурама, дефинисаним за потребе управљања кредитним ризиком. 
 
Репрограмирани и реструктурирани кредити  
 
У складу са интерним актима, Банка посебну пажњу посвећује потраживањима која су 
предмет репрограмирања и реструктурирања, услед повећаног степена кредитног ризика. 
Под овим потраживањима сматрају се кредити и други пласмани код којих је извршена 
промена иницијално уговорених услова, услед немогућности клијента да измирује своје 
обавезе у складу са уговором дефинисаним условима и роковима, због проблема у 
пословању и погоршања финансијских показатеља, односно значајног погоршања кредитне 
способности клијента. 
 
4.3. Каматни ризик 
 
Каматни ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал 
Банке услед промене каматних стопа. Каматни ризици обухватају ризик временске 
неусклађености и поновног одређивања цена, ризик криве приноса и базни ризик који 
настаје услед промене референтних каматних стопа. 
 
Банка у циљу управљања каматним ризиком: 

1. дефинише јасну и флексибилну каматну политику; 
2. утврђује процедуре за идентификовање, процену и мерење каматног ризика; 
3. успоставља јасан циљ за нето каматни приход; 
4. мери своју изложеност каматном ризику; 
5. редовно прати и анализира све елементе који утичу на висину каматних стопа; 
6. прати и стара се да оптимизује ниво профитабилности и изложеност каматном 

ризику. 
 
Структура каматоносне и некаматоносне активе и пасиве на дан 30.06.2014. године  
приказана је у наредној табели:  
 

                  (у 000 RSD)                         
К  А  М  А  Т  О  Н  О  С  Н  О 

ПОЗИЦИЈА 1-14      
дана 

15-30   
дана 

31-90    
дана 

91-180   
дана 

181-365   
дана 

1-5  
година 

преко 5 
година 

Некама- 
тоносно СВЕГА 

АКТИВА                   
Готовина и  
гот. Eквивал. -  6.633.069 - - - - - 5.121.290 11.754.359 

Опозиви деп.  
И кредити 8.000.000 - - - - - - 9.535.204 17.535.204 

Потраживања - - - - - - - 772.620 772.620 
Дати кредити  
и депозити 8.441.851 125.194 703.764 2.071.557 4.943.080 13.042.644 6.352.224 -  35.680.314 

ХОВ (без 
сопств.акција) 742.826 797.315 2.112.414 3.572.825 4.894.306 20.499.316 1.970.961 -  34.589.963 

Удели(учешћа) - - - - - - - 21.431 21.431 
Ост.пласман 173.151 1 4 5 32 1.642.367 17.535 -   1.833.095 
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Нематерија- 
лна улагања - - - - - - - 186.301 186.301 

Основна ср. и 
инв. некретн. - - - - - - - 4.038.680 4.038.680 

Стална ср.  
нам.продаји.. - -               - - - - - 7.201 7.201 

Одложена 
пореска сред. - - - - - - - 8.687 8.687 

Остала сред. - - - - - - - 2.165.727 2.165.727 
Губитак изнад 
вис. капитала - - - - - - - - - 

УКУПНО 
АКТИВА 17.357.828 7.555.579 2.816.182 5.644.387 9.837.418 35.184.327 8.340.720 21.857.141 108.593.582 

 
К  А  М  А  Т  О  Н  О  С  Н  О 

ПОЗИЦИЈА 1-14      
дана 15-30   дана 31-90    

дана 
91-180   
дана 

181-365   
дана 

1-5  
година 

преко 5 
година 

Некама- 
тоносно СВЕГА 

ПАСИВА                   
Транс. депоз. - - - - - - - 29.032.566 29.032.566 
Ост.депозити 12.158.657 4.283.790 15.316.883 15.316.169 12.443.447 3.839.746 12.216 -  63.370.908 
Прим. кредити - - - - - 5.674 0 -  5.674 
Об.по осн.ХОВ - - - - - - - - - 
Обав. по осн. 
кам. накн. дер. - - - - - - - 621.298 621.298 

Резервисања - - - - - - - 220.404 220.404 
Об. за порезе - - - - - - - 25.681 25.681 
Остале обав. 
из добитка - - - - - - - 5.678 5.678 

Обав.по осн ср.
нам. продаји - - - - - - - - - 

Одложене 
пореске обав. - - - - - - - 304.099 304.099 

Ост.обавезе  - - - - - - - 2.176.350 2.176.350 
УК. ОБАВЕЗЕ 12.158.657 4.283.790 15.316.883 15.316.169 12.443.447 3.845.420 12.216 32.386.076 95.762.658 
КАПИТАЛ - - - - - - - 12.830.924 12.830.924 
УКУПНО 
ПАСИВА 12.158.657 4.283.790 15.316.883 15.316.169 12.443.447 3.845.420 12.216 45.217.000 108.593.582 

         
GАP 5.199.171 3.271.789 -12.500.701 -9.671.782 -2.606.029 31.338.907 8.328.504 -23.359.859  
КУМУЛ. GАP 5.199.171 8.470.960 -4.029.741 -13.701.523 -16.307.552 15.031.355 23.359.859   

 
4.4. Девизни ризик 
 
Девизни ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал 
Банке услед промене девизног курса. Због изузетне важности овог ризика, Банка 
идентификује, мери, прати, контролише, односно активно управља девизним ризиком, те 
утврђује потребан ниво капитала за покриће овог ризика. 
 
Девизни ризик је присутан у свим ситуацијама у којима постоји актива или пасива изражена у 
страној валути и представља потенцијално смањење активе и пасиве, односно измену 
њихове структуре услед промене девизног курса. 
 
Под активом и пасивом израженом у страној валути, у смислу девизног ризика, 
подразумевају се: 

1. ставке у страној валути, разврстане према појединачним валутама; 
2. ставке које су изражене у динарима са валутном клаузулом, разврстане према 

валути. 
 
Обавезе и потраживања у динарима са валутном клаузулом су она код којих је, одредбама 
уговора, предвиђено да се вредност финансијског инструмента уговорена у динарима везује 
за вредност неке друге валуте. 
 
Кључне валуте које су извори изложености Банке девизном ризику су EUR, USD и CHF и 
позиције у динарима чија се вредност усклађује према курсу EUR. 
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У циљу управљања девизним ризиком Банка:   
1. утврђује  процедуре за  идентификовање, процену и мерење девизног  ризика; 
2. континуирано прати кретање значајних валута у односу на динар, као и међусобни 

однос значајних валута; 
3. утврђује дневно девизну експонираност путем висине нето отворене девизне 

позиције и показатеља девизног ризика. 
 
Следећа табела приказује изложеност Банке девизном ризику на дан 30.06.2014. године: 

(у 000 RSD)                          
  EUR USD  ОСТАЛЕ ВАЛУТЕ  

Назив конта Укупно у 
RSD 

Индекс. 
валутном 
клаузулом 

Укупно у 
RSD 

Индекс. 
валутном 
клаузулом 

Укупно у 
RSD 

Индекс. 
валутном 
клаузулом 

Укупно 
девизе 

Укупно 
индекс. 

вал. клауз. 
АКТИВА         
Готов.и готов. 
еквиваленти 2.627.112 - 181.722 - 271.242 - 3.080.076 - 

Опозиви депоз. 
и кредити 9.535.204 - - - - - 9.535.204 - 

Потраживања по 
основу камате 19.829 124.774 29 3.377 - 1.523 19.858 129.674 

Дати кредити 
и депозити 661.982 10.904.927 1.721.568 509.096 - 276.894 2.383.550 11.690.917 

ХОВ (без соп. акц) 15.797.349 - - - - - 15.797.349 - 
Удели (учешћа) 0 - - - - - 0 - 
Остали пласмани 214.494 - 61 - - - 214.555 - 
Немат.улагања - - - - - - - - 
Основ средства 
и инв.некретнине - - - - - - - - 

Стална средства 
намењ.продаји - - - - - - - - 

Одложена 
пореска средства - - - - - - - - 

Остала средства 285.767 3.885 22.435 - 3.438 - 311.640 3.885 
Губитак изнад 
износа капитала - - - - - - - - 

УКУПНО АКТИВА 29.141.737 11.033.586 1.925.815 512.473 274.680 278.417 31.342.232 11.824.476 
 

(у 000 RSD) 
 EUR USD  ОСТАЛЕ ВАЛУТЕ  

Назив конта Укупно у 
RSD 

Индекс. 
валутном 
клаузулом 

Укупно у 
RSD 

Индекс. 
валутном 
клаузулом 

Укупно у 
RSD 

Индекс. 
валутном 
клаузулом 

Укупно 
девизе 

Укупно 
индекс. 

вал. клауз. 
ПАСИВА         
Транскциони 
депозити 1.879.152 - 88.578 - 265.683 - 2.233.413 - 

Остали депозити 37.492.235 20.036 1.130.827 - 942.077 - 39.565.139 20.036 
Примљени 
кредити 2.200 - - - - - 2.200 - 

Обавезе за ХОВ - - - - - - - - 
Обав.за камате 
накн.и промене 
вред. деривата 

470.605 - 17.578 - 2.094 - 490.277 - 

Резервисања - - - - - - - - 
Обав.за порезе - - - - - - - - 
Обав.из добитка - - - - - - - - 
Обавезе по 
основу средст. 
намењ. продаји 

- - - - - - - - 

Одл.пореске обав - - - - - - - - 
Остале обавезе 1.043.692 381 3.804 - 10.804 - 1.058.300 381 
КАПИТАЛ         
УКУПНО 
ПАСИВА 40.887.884 20.417 1.240.787 - 1.220.658 - 43.349.329 20.417 

Нето изложеност 
на дан 30.06.2014. -11.746.147 11.013.169 685.028 512.473 -945.978 278.417 -12.007.097 11.804.059 

ВАНБИЛАНСНЕ 
ПОЗИЦИЈЕ - - - - - - - - 
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4.5. Ризик конкуренције 
 
Према подацима за прво полугодиште 2014. године, банкарски сектор у Србији чини 29 
банака.  
 
Власничка структура показује доминантно учешће банака које су у власништву страних лица 
(21 банка), док је преосталих 8 у власништву домаћих правних лица и то 6 у власништву 
државе, а 2 у власништву приватних лица. 
 
Банка је у већинским власништву  Републике Србије, континуирано послује са добитком и у 
последње две године бележи раст удела на финасијском тржишту, што је изражено 
следећим показатељима: 
 

31.12.2011.  31.12.2012. 31.12.2013. 30.06.2014. 
Билансна позиција 

Ранг Тржишноучешће Ранг Тржишно
учешће Ранг Тржишно 

Учешће Ранг Тржишно
учешће 

УКУПНА АКТИВА 19 1,42% 13 2,65% 10 3,50% 10 3,81% 
КРЕДИТИ КЛИЈЕНТИМА 23 1,15% 16 1,63% 15 2,21% 16 2,30% 
ДЕПОЗИТИ КЛИЈЕНАТА 19 1,64% 11 3,50% 9 4,94% 8 5,31% 

КАПИТАЛ 12 2,05% 13 2,09% 12 2,11% 13 2,10% 
РЕЗУЛТАТ - ДОБИТ 11 3,72% 11 3,98% 11 0,6% 11    2,05% 

 
За наведене податке о ризику конкуренције коришћене су информације и извештаји 
доступни на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs. 
 
4.6. Системски ризик 
 
Системски ризик се може дефинисати као ризик који се јавља у случају непредвиђених 
догађаја и наступање нежељених околности у целокупном финансијском сектору, који као 
последицу има нестабилност финансијског система. 
 
Банка се придржава свих прописа које доносе органи надлежни за контролу и усклађеност 
пословања, без обзира на то да ли је реч о обавезујућим прописима или начелима доброг 
пословања, што за последицу има смањење системског ризика. 
 
4.7. Регулаторни ризик 
 
Народна банка Србије издаје и одузима дозволе за рад и врши контролу бонитета и 
законитости пословања банака, али обавља и друге послове у складу са законом којим се 
уређују банке - утврђује и спроводи монетарну и девизну политику; управља девизним 
резервама; утврђује и спроводи, у оквиру своје надлежности, активности и мере, а све ради 
очувања и јачања стабилности финансијског система.  
 
Својим одлукама и променама прописа којима уређује пословање банака, Народна банка 
Србије утиче на пословну политику и резултат пословања банака. 
 
Наведене промене могу у неким случајевима имати за последицу промене у смислу 
рестриктивнијих захтева регулатора према учесницима на финансијском тржишту, а тиме и 
на Банку, због чега се такве одлуке и промене прописа уобичајено сматрају својеврсним 
ризиком. 
 
Издавалац се у свом пословању у потпуности придржава важеће законске регулативе. 
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4.8. Оперативни ризик 
 
Оперативни ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услед бројних и разноврсних фактора као што су пропусти у раду запослених, 
неодговарајуће унутрашње процедуре и процеси, неадекватно управљање информационим 
и другим системима, као и непредвидиви екстерни догађаји. 
  
Оперативни ризик укључује и: 

1. правни ризик који представља могућност настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Банке по основу судских или вансудских поступака у вези са 
пословањем Банке; 

2. ризике који настају по основу увођења нових производа или услуга, укључујући и нове 
активности у вези с процесима и системима Банке; 

3. ризике који настају по основу активности у вези с пословањем Банке који су  поверени 
трећем лицу. 

  
Банка, у складу са захтевима регулатора за управљање оперативним ризиком, спроводи  
следеће активности: 

1. дефинише процедуру за идентификацију, праћење, контролу и ублажавање ризика;  
2. континуирано планира пословање и  врши анализу пословних процеса; 
3. сачињава план континуитета пословања и план опоравка активности у случају 

катастрофа.  
 
Због изузетне важности овог ризика, Банка идентификује, мери, прати, контролише, односно 
активно управља оперативним ризиком, те утврђује потребан ниво капитала за покриће овог 
ризика. 
 
4.9. Ризик концентрације (изложености) 
 
Ризик концентрације је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услед концентрације изложености према једном лицу или према групи 
повезаних лица, према лицу повезаном са Банком, према једној врсти производа, грани, 
сектору и инструментима обезбеђења. 
 
Ризик концентрације односи се на: 

1. велике изложености; 
2. групе изложености; 
3. инструменте обезбеђења. 

 
Укупна изложеност према једном или групи повезаних лица дефинисана је регулативом 
Народне банке Србије у форми максимално  дозвољене изложености према једном лицу 
или групи повезаних лица до нивоа од 25% капитала банке и максимално дозвољене 
појединачне изложености према лицу/лицима повезаним са банком до 5% капитала  
односно збирно до 20% укупног капитала банке. 
 
Остали лимити концентрације дефинисани су интерним актима Банке. 
 
У циљу управљања ризиком концентрације Банка:   

1. утврђује процедуре за идентификовање, процену и мерење ризика концентрације; 
2. јасно дефинише појмове повезаних лица, лица повезаних са Банком као и поступке и 

начин евидентирања и праћења повезаности клијената; 
3. дефинише критеријуме за сегментацију портфолиа; 
4. дефинише поступке и начин евидентирања и праћења инструмената обезбеђења и 

пружалаца кредитне заштите. 
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4.10. Ризик улагања 
 
Ризик улагања Банке је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал услед концентрације улагања у друга правна лица која нису лица у финансијском 
сектору и у основна средства. 
 
Улагање Банке у једно овакво лице не сме прећи 10% капитала Банке, а под улагањем се 
подразумева улагање којим Банка стиче удео или акције у том правном лицу.  
 
Укупна улагања Банке у правна лица која нису део финансијског сектора и у основна 
средства не сме прећи 60% капитала Банке. 
 
Банка управља ризицима улагања континуираним праћењем нивоа улагања и обезбеђује да 
улагање у капитал других правних лица, која нису лица у финансијском сектору, и у основна 
средства не пређе прописане лимите. 
 
5.  ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ 
 
5.1. Основни подаци и развој Банке 
 
Пословно име: Банка Поштанска штедионица,а.д., Београд 
Седиште: Београд 
Адреса: Краљице Марије број 3 
Матични број: 07004893 
ПИБ: 100002549 
Решење Агенције за привредне регистре: БД 5698/2005 
Правни облик: акционарско друштво 
Телефон: 011 20 20 292 
Е- mail: kontakt@posted.co.rs 
Шифра делатности: 6419 

 
Поштанска штедионица Краљевине Југославије основана је 26. јуна 1921. године, као 
државни новчани завод. Током деценија, Поштанска штедионица мењала је правни облик да 
би после дуже од осамдесет година, 12. децембра 2002. године, постала банка. Од 1. 
октобра 2006. године послује под називом Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд.  
 
У наставку су приказани догађаји значајни за развој Банке:  

1921. Законом о поштанско-штедном, чековном и вирманском промету основана је јединствена 
Поштанска штедионица Краљевине СХС. 

1956. Поштанска штедионица наставља рад под називом  „Биро за поштанско-штедну службу“ у 
оквиру Заједнице југословенских ПТТ. 

1968. Почиње са радом први електронски рачунски центар за обраду података. 
1978. Уведени текући рачуни грађана. 
1984. Завршен савремени пословни објекат у Београду који данас представља седиште Банке. 
1987. Остварен међународни новчани промет у висини од преко 700 милиона УСД.  
1990. Издата POST картица - прва платна картица у Југославији. 

1993. Конституисање Поштанске штедионице као акционарског друштва у складу са Законом о 
банкама и другим финансијским организацијама. 

1996. Уводе се жиро рачуни грађана, Telebank® систем и први инфомати, који доносе нов 
квалитет у пружању услуга корисницима. 

1998. Почиње са радом први југословенски Homeb@nking систем за интернет кућно банкарство. 
Поштанска штедионица, а.д., Београд постаје члан S.W.I.F.T.-а. 

2000. Уводе се први банкомати. 
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2001. Поштанска штедионица, а.д., Београд се укључује у системе EuroGiro и Western Union за 
електронски пренос дознака из иностранства. 

2002. Поштанска штедионица, а.д., Београд трансформише се у банку.  
Уводи се co-brand картица Diners Club. 

2003. Поштанска штедионица, а.д., Београд преузима послове платног промета и постаје 
значајан носилац послова у овој области. 

2004. 
Уводи се MobiBank сервис којим омогућава услуге SMS упита у стање и SMS допуне. 
Поштанска штедионица, а.д., Београд постаје члан Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности. 

2005. 
Уводи се услуга интернет плаћања, као новог сегмента Homeb@nking система, употребом 
токена у циљу обављања финансијских трансакција. 
Почиње издавање картица из МasterCard програма. 

2006. 

Издата Трећа емисија обичних акција без јавне понуде у укупном износу од 1.336.500.000 
динара (133.650 обичних акција). 
У складу са Законом о банкама Поштанска штедионица, а.д., Београд  мења назив у Банка 
Поштанска штедионица, а.д., Београд. 
У пословање се уводе DinaCard кредитна картица и Visa Electron платна картица. 

2007. 
Банка добија дозволу за обављање послова из делатности овлашћене банке (брокерско-
дилерски послови). 
Банка постаје члан Београдске берзе а.д. Београд. 

2008. 
Издата Четврта емисија обичних акција јавном понудом у укупном износу од 2.079..538.060 
динара (58.055 обичних акција).  
Издата Пета емисија обичних акција без јавне понуде у укупном износу од 1.391.817.600  
динара (38.448 обичних акција). 

2009. 

Банка пушта у рад мрежу од 100 банкомата широм Србије. 
Уведен је савремени Контакт центар. 
У понуду Банке уводе се кредити са валутном клаузулом. 
Банка је од стране Владе Републике Србије изабрана за брокера који администрира 
послове у вези бесплатних акција грађана. 

2010. 

Спроведена статусна промена припајања Привредне банке а.д. Панчево Банци Поштанска 
штедионица, а.д., Београд. Издата Шеста емисија обичних акција без јавне понуде по 
основу статусне промене припајања у укупном износу од 895.170.000 динара (89.517 
обичних акција).  
Мрежа банкомата Банке се шири за још 50 банкомата. 
Мрежа Банке на крају године броји 56 експозитура широм Србије. 
Банка у своју понуду уводи субвенционисане кредите. 

2011. Банка обележава јубиларних 90 година постојања.  
У понуди Банке уводе се дугорочни и пољопривредни кредити.  

2012. 

Банка преузима део имовине и део обавеза Нове Агробанке а.д. Београд.  
Мрежа Банке на крају године броји 112 експозитура и 220 банкомата широм Србије. 
Уводи се нови сервис банкарство на мобилним телефонима – MobiBank PŠ. 
У своју понуду Банка уводи рефинансирајуће кредите и кредите за ефикасност. 
Република Србија врши принудни откуп акција, којим повећава своје учешће у капиталу 
Банке на 47,85%, док ЈП Пошта Србије има 49,57% учешћа у капиталу Банке. 

2013. 

Банка преузима део имовине и део обавеза Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад и део 
имовине и део обавеза Привредне банке Београд а.д.. 
На крају године Банка своје пословање обавља преко 9 филијала, 112 експозитура и 2 
самостална шалтера, као и 240 банкомата широм Србије. 
Уводе се и поспешују услуге електронског банкарства: e-mail извод, SMS инфо, платна 
картица Visa Internet, PostCard међународна картица, уводи се нови E-Bank ефикаснији 
систем електронског банкарства за правна лица. 

2014. 
Привредна комора Београда додељује Банци награду „Београдски победник“ за остварене 
резултате привређивања у 2013. години. 
Издата Седма емисија обичних акција јавном понудом без објављивања проспекта у 
укупном износу од 4.700.000.000 динара (470.000 обичних акција). 
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5.2. Значајна улагања 
 
У току 2011. године најзначајнија улагања односе се на улагање у софтверску подршку 
неопходну за имплементацију  Базел II стандарда, у износу од 38 милиона динара. 
Од 2011. године у примени је DMS пројекат (Document Management System), односно систем 
за управљање документима, вредности нематеријалног улагања у износу од 12,4 милиона 
динара. Циљ овог система је замена постојеће технологије (оптичко читање докумената 
помоћу оптичких читача), као и да се обезбеди сасвим нови квалитет у обради, архивирању 
и претраживању докумената. Сам систем за управљање документима, као скуп рачунарских 
програма и алата, омогућава складиштење електронских докумената, као и скенирање 
папирних докумената и њихово даље праћење (у 2011. години укупно је скениран 41.425.641 
документ). 
 
У току 2012. године инвестициона улагања Банке износе 514 милиона динара и иста су 
утрошена за: интеграцију система безбедности, иновацију система за контролу приступа, 
реконструкцију система климатизације у седишту Банке, опремање нових и премештај 
постојећих експозитура Банке, набавку резервне опреме у циљу обезбеђења континуитета 
пословања, и друго. 
 
У току 2013. године инвестициона улагања Банке износе 247,4 милиона динара и иста су 
утрошена за: завршетак реконструкције система климатизације у седишту Банке, даљу 
интеграцију система безбедности, завршетку иновирања система за контролу приступа, 
завршетку реконструкције рачунарске мреже у Банци, завршетку реконструкције 
противпровалног и противпожарног система, набавку IBM опреме, ПОС терминала, 
банкомата и друге информатичке опреме, опремање нових и премештај постојећих 
експозитура Банке, и друго. 
 
У тренутку сачињавања Проспекта не постоје будуће инвестиције за које је Банка већ 
преузела чврсте обавезе. 
 
 
6.  ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА 
 
6.1. Основне делатности 
 
Пословање Банке одвија се у складу са законским прописима важећим у Републици Србији: 
Законом о банкама, Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту капитала, 
Законом о девизном пословању и Законом о платном промету. 
 
Банка, у складу са прописаним овлашћењима из Закона о банкама, Уговора о оснивању и 
Статута, може обављати: 

− депозитне послове (примање и полагање депозита), 
− кредитне послове (давање и узимање кредита), 
− девизне, девизно – валутне и мењачке послове, 
− послове платног промета, 
− издавање платних картица, 
− послове са хартијама од вредности, 
− брокерско – дилерске послове, 
− гаранцијске послове (издавање гаранција, авала и других облика јемстава), 
− куповину, продају и наплату потраживања (факторинг, форфетинг и др.), 
− послове заступања у осигурању, 
− послове за које је овлашћена законом и 
− друге послове који су повезани и сродни са поменутим пословима. 
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Динарско пословање Банка обавља преко жиро – рачуна отвореног код Народне банке 
Србије број: 908-20001-18. 
 
Услови и начин обављања послова уређени су појединачним актима Банке, у складу са 
законима и подзаконским прописима. Банка послује поштујући принципе ликвидности, 
солвентности, рентабилности и сигурности. 
 
Подаци и детаљније информације о претежној делатности и кључним активностима по 
основу којих Банка остварује највећи приход садржани су у тачкама 9.2. и 20.1. Проспекта. 
 
6.2. Главна тржишта 
 
Банка своју делатност обавља у Републици Србији.  
 
Банка је у периоду од 2011. до 2014. године остварила знатан напредак, мерен повећањем 
тржишног учешћа у укупној активи, пласманима и депозитима банкарског сектора Србије.  
 
На крају првог полугодишта 2014. године, у банкарском сектору Србије пословало је 29 
банака од којих је 21 банка у власништву страних лица, а 8 банака у власништву домаћих 
лица, од чега 6 банака у већинском власништву државе и 2 банке у власништву приватних 
лица.  
 
У Републици Србији преовлађују банке у власништву страних лица са 75% укупне активе 
банкарског сектора, 76% капитала и 75% запослених. Најзначајније стране банке по учешћу 
у укупној активи сектора потичу из Италије и Аустрије, а следе банке из Грчке и Француске. 
Домаће банке учествују у укупној активи са 25% и укупном капиталу банкарског сектора са 
24%, а са 25% у броју запослених.  
 
Банкарски сектор у Србији на крају првог полугодишта 2014. године запошљава 25.502 лица. 
Банке су у Србији од 2010. до сада отпустиле скоро 4.800 људи, од чега само од прошле 
године више од 2.500 људи. Највећи разлог су четири угашене банке: Нова Агробанка, 
Развојна банка Војводине, Привредна банка Београд и Универзал банка, док су значајан број 
запослених смањиле и Војвођанска банка, Прокредит банка, Рајфајзен и КБЦ (Теленор 
банка). 
 
Банка је у претходном периоду остварила знатан напредак, мерен повећањем тржишног 
учешћа у укупној активи, пласманима и депозитима, тако да се Банка на крају првог 
полугодишта 2014. године налази у групи првих десет банака у банкарском сектору. 
 
Подаци и детаљније информације о укупним приходима Банке по делатностима и 
тржиштима садржани су у тачкама 9.2. и 20.1. Проспекта. 
 
На информације из тачке 6.1. и 6.2. Проспекта нису утицале ванредне чињенице и околности 
које нису већ наведене у оквиру тачке 20. Проспекта.  
 
Банка нема регистроване патенте и лиценце и није, у раздобљу од две године пре датума 
израде Проспекта, закључила значајне уговоре који су од битног значаја за профитабилност 
пословања Банке. 
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7.  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
7.1. Организациона структура Банке 
 
Банка послује самостално и није део ни једне банкарске групације. 
 
Органи Банке су: Скупштина Банке, Управни одбор Банке и Извршни одбор Банке. 
 
Скупштину Банке чине акционари Банке. Банком управљају оснивачи, односно акционари 
који поседују акције с правом гласа, у складу са Уговором о оснивању и Статутом Банке. 
Органи управљања Банке су Управни и Извршни одбор Банке. 
 
У Банци су образовани и Одбор за праћење пословања (Одбор за ревизију), Кредитни одбор 
Банке, Одбор за управљање активом и пасивом (ALCO одбор) и други одбори. 
Организациона структура Банке регулисана је Правилником о унутрашњој организацији 
Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Банци Поштанска штедионица а.д. Београд, а у складу са 
Законом о банкама и другим законским прописима. 

Организациони делови Банке образују се у седишту и ван седишта Банке, као 
организационе јединице и организациони облици. Организационе јединице образују се као 
сектори. У оквиру сектора образоване су службе, одељења и одсеци. Службе и одељења 
могу бити образовани и као самостални организациони делови. 
 
У Банци су образоване следеће организационе јединице: 

- Сектор за унутрашњу ревизију 
- Сектор за управљање ризицима 
- Сектор за контролу усклађености пословања Банке 
- Сектор за управљање средствима и ликвидношћу Банке 
- Сектор за послове са становништвом 
- Сектор за девизни и динарски платни промет 
- Сектор за послове са привредом 
- Сектор за платне картице 
- Сектор за финансије, рачуноводство и извештавања 
- Сектор за информационе технологије 
- Сектор за правне и кадровске послове 
- Сектор за логистику 
- Сектор за пословну мрежу 
- Сектор за обраду докумената 
- Сектор за наплату лоших пласмана 
- Одељење за спречавање прања новца. 

 
Организациони облици образовани су као филијале, експозитуре и самостални шалтери.  
 
Експозитуре послују у оквиру филијале, а самостални шалтери у оквиру филијале или 
експозитуре. 
 
У филијалама Банке могу се образовати службе и одељења.  
 
Наведени организациони облици немају статус правног лица, а новчани промет обављају у 
оквиру жиро-рачуна Банке.  
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Пословну мрежу Банке на дан 30.09.2014. године чине: 9 филијала, 111 експозитура и 3 
самостална шалтера.  

 
Банка користи и услуге мреже ЈП Поште «Србије» на основу Уговора о пословној сарадњи у 
области исплата са рачуна и уплата на рачуне физичких лица, клијената Банке. 
 

 
7.2. Зависна друштва Банке 
 
Банка нема положај матичног друштва. 
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8.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 
8.1. Информације о постојећој и планираној дуготрајној материјалној имовини 
 
Некретнине у власништву Банке на дан 31.12.2014. године су: 

Намена Локација Површина (м2) 
Пословни објекат Краљице Марије број 3, Београд 11.748 
Пословни објекат Генерала Милојка Лешјанина број 10, Ниш 105 
Пословни објекат Булевар Ослобођења број 13, Нови Сад 815 
Пословни објекат Октобарских жртава број 5, Краљево 311 
Пословни објекат Трг Слободе 2 - 6, Панчево 5.630 
Пословни објекат Краља Милана број 7, Панчево 79 
Пословни објекат Вељка Влаховића број 18, Панчево 83 
Пословни објекат Војвођански булевар број 30а, Панчево 79 
Пословни објекат ЈНА број 2, Ковин 192 
Пословни објекат Б. Јединства број1, Алибунар 688 
Пословни објекат Маршала Тита број 40, Ковачица 218 
Пословни објекат Бориса Кидрича број 9, Опово 89 
Пословни објекат Српских владара број 236, Петровац на Млави 140 
Пословни објекат 29. новембра број 66, Александровац 120 
Пословни објекат Маршала Тита бб, Рековац 58 
Пословни објекат Цара Лазара број 2, Ћуприја 91 
Пословни објекат Маршала тита број 16, Крупањ 113 
Пословни објекат Немањина број 99, Коцељева 119 
Пословни објекат Трг Ослобођења број 18, Књажевац 204 
Пословни објекат Карађорђева број 177, Блаце 91 
Пословни објекат Ул. Милића Радовановића број 2, Топола 99 
Пословни објекат Краља Александра број 6, Чајетина 100 
Пословни објекат Краља Александра број 13, Шабац 204 
Пословни објекат Краљице Наталије број 58, Београд 596 
Пословни објекат Змај Јовина број 26, Нови Сад 14 
Пословни објекат ЈНА број 10 -12, Ковин 365 
Пословни објекат Немањина број 62, Банатски Карловац 110 
Пословни објекат Првог октобра број 76, Бела Црква 1.594 
Пословни објекат Синђелићева број 2, Крушевац 301 
Пословни објекат Љубише Урошевића број 10, Јагодина 110 
Пословни објекат Југ Богданова број 18, Прокупље 128 
Пословни објекат Карађорђев дуд Е-1, Смедерево 141 
Трговина Франше Де Переа број 14, Параћин 174 
Стан Јована Ристића број 5, Панчево 54 
Кућа Вирска број 54а, Болеч 273 
Породична стамбена зграда Вељка Дугошевића број 31, Пожaрeвац 304 
Три локала Никодима Милаша број 9, Београд 86 
Три гараже Никодима Милаша број 9, Београд 44 
Две гараже Жарка Фогороша број 4, Панчево 166 
Гаража Бориса Кидрича број 10, Опово 13 
Гаража Франше Де Переа број 14, Параћин 58 
Трафо станица Петра Бојовића, Панчево 23 
Одмаралиште Рајац, Љиг 821 
Апартмани Столив, Црна Гора 285 
Апартмани Хотел Јуниор, Брзеће 210 
Четири кућице за одмор Аутокамп Градско језеро, Бела Црква 138 
Део пословне зграде Позоришни трг број 8, Нови Сад 199 
Две монтажне гараже Ратарска бб, Ковин 26 
Породична стамбена зграда Браће Станића број 27, Чачак 55 
Пословни објекат Булевар Краља Александра бр. 64, Београд 135 
Трговина Франше Де Переа број 14, Параћин 77 
Помоћне зграде Франше Де Переа број 14, Параћин 869 
Стан Вардарска број 2, Панчево 53 
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Земљиште Франше Де Переа број 14, Параћин 0,04 ha 
Пашњак Параћин - Поповац 0,09 ha 
Земљиште Боре Шипоша бр. 21, Панчево 0,07 ha 
Земљиште Ивана Милутиновића број 24, Врбас 0,06 ha 
 
На дан 31.12.2014. године Банка нема реалних терета на имовини. 
 
Планом  инвестиција за 2014. годину предвиђена су улагања у основна средства и 
нематеријална права у укупном износу од 3,7 милиона евра. 
 
За шест месеци 2014. године утрошено је 752,2 хиљаде евра што чини 20% укупно 
предвиђених  улагања у 2014. години.  
 
Најзначајнији пројекти који су потпуно реализовани или су у фази реализације у току 2014. 
године су:  

1. техничка подршка (замена и повезивање уређаја за прецизну климатизацију у сали 
рачунског центра на рачунарску мрежу у циљу централизованог надзора и 
управљања, унапређење комуникационе опреме и решења у циљу обезбеђења 
функционисања банкарских сервиса, набавка информатичке опреме неопходне за 
рад нових експозитура и замену застарелих рачунара, штампача, комуникационих 
уређаја); 

2. развој пословне мреже (отварање 9 нових експозитура, премештај 5 експозитура и 
реконструкцију 1 експозитуре); 

3. унапређење послова са платним картицама (Пројекат „Zona 24x7“ – увођење нових 
типова уређаја за прихватање платних картица - самоуслужне експозитуре). 

 
8.2. Опис свих проблема у вези заштите животне средине 
 
Нису идентификовани проблеми у вези заштите животне средине који би утицали на 
коришћење материјалне дуготрајне имовине Банке. 
 
 
9.  ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД 
 
Детаљније образложење података из ове тачке садржано је у тачки 20.1. Проспекта. 
 
9.1. Финансијско стање Банке 
 

 2011. 2012. 2012/11  2013. 2013/12 

БИЛАНС СТАЊА 
Билансна актива (у 000 РСД) 37.565.009 75.478.529 100,93% 99.559.602 31,90% 

Ванбилансно пословање (у 000 РСД) 11.843.149 11.939.209 0,81% 14.893.136 24,74% 

СТАНОВНИШТВО 
Пласмани (у 000 РСД) 12.866.785 15.157.338 17,80% 18.779.420  23,90% 

Депозити (у 000 РСД) 22.106.020 45.616.894 106,36% 58.604.083  28,47% 

ПРАВНА ЛИЦА 
Пласмани (у 000 РСД) 10.375.696 28.726.452 176,86% 16.879.483  -41,24% 

Депозити (у 000 РСД) 1.976.533 13.130.598 564,32% 25.606.620 95,01% 

РАЦИО КРЕДИТИ/ДЕПОЗИТИ 
Бруто кредити/депозити  118,10 85,24   50,74  

Нето кредити/депозити 96,51 74,7   42,34  

 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 37 
 

КАПИТАЛ 
Капитал (у 000 РСД) 11.170.843 12.257.886 9,73% 12.449.004 1,56% 

Број запослених 1.663 1.913 15,03% 1.872 -2,14% 

Актива по запосленом (у 000 РСД) 22.589 39.456 74,67% 53.184 34,79% 

Адекватност капитала 33,20% 23,00%  19,43%  

ПАРАМЕТРИ ПРОФИТАБИЛНОСТИ 
Добитак пре опорезивања(у 000 РСД) 1.153.539 1.041.731 -9,69% 131.948 -87,33% 

Нето приходи од камата (у 000 РСД) 4.143.144 4.609.341 11,25% 4.043.923 -12,27% 

Нето прих.од накн.и пров.(у 000 РСД) 2.154.826 2.125.019 -1,38% 2.477.034 16,57% 
Нето добици од курсних разлика и 
промене вредн. имовине (у 000 РСД) 144.267 293.958 103,76%  486.173 65,39% 

Нето расход индиректних отписа и 
резервисања (у 000 РСД) -716.483 -1.010.968 41,10%  -1.110.895 9,88% 

Оперативни трошкови (у 000 РСД) 4.648.179 4.998.212 7,53% 5.800.080 16,04% 

ПОКАЗАТЕЉИ 
РОА 3,31% 2,23%  0,2%  

РОЕ - на акцијски капитал 25,26% 21,24%  2,9%  

РОЕ - на укупан капитал 10,88% 8,81%  1,1%  

Нето каматна маржа на укуп. активу 11,03% 6,11%  7,80%  

Cost income ratio 73,80% 74,22%  97,80%  

 
Значајну карактеристику пословања Банке дефинише и број рачуна отворених за потребе 
клијената (подаци на дан 31.12.2013. године): 
 
1. Број службених текућих рачуна 2.507.393
  1.1. активни 705.457
  1.2. неактивни 1.801.936
2. Број класичних текућих рачуна 1.913.570
  2.1. активни 811.004
  2.2. неактивни 1.102.566
3. Број класичних активних текућих рачуна 811.004
  3.1. запослени 299.501
(просечан месечни прилив у РСД на активним рачунима запослених) 42.299
  3.2. пензионери 511.503
(просечан месечни прилив у РСД на активним рачунима пензионера) 26.967
4. Број класичних активних текућих рачуна који користе бар један производ БПШ 338.979
5. Број класичних активних текућих рачуна који користе позајмицу–ванбил. евиденција 303.960
6. Број класичних активних текућих рачуна који користе позајмицу-дозвољени минус 163.745
7. Број класичних активних текућих рачуна који користе позајмицу-недозвољени минус 35.274
8. Број класичних активних текућих рачуна који користе кредит 104.383
9. Број класичних активних текућих рачуна који користе кредитну картицу 41.835

 
 
9.2. Пословни резултати Банке 
 
Детаљније образложење пословних резултата Банке, као и промена у приходима и 
расходима, обелодањено је у Извештајима Извршног одбора Банке о пословању у тачки 
20.1. Проспекта. 
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у 000 РСД 
OПИС 31.12.2011. 31.12.2012. 2012/11 31.12.2013. 2013/12 

1. Приходи од камата 4.655.574 5.595.820 20,20% 7.454.358 33,21% 

1.1. по основу кредита 2.733.311 3.361.182 22,97% 4.396.900 30,81% 

1.2. по основу депозита 1.437.682 1.421.283 -1,14% 1.717.099 20,81% 

1.3. по основу хартија од вредности 281.516 545.658 93,83% 764.507 40,11% 

1.4. по основу осталих пласмана 11.219 4.135 -63,14% 9.190 122,25% 

1.5. по основу кредита у стр. валути 169.037 172.639 2,13% 165.879 -3,92% 

1.6. по основу депозита у стр. валути 10.112 5.012 -50,44% 13.676 172,87% 

1.7. по основу ХоВ у стр. валути 438 85.716 19469,86% 386.138 350,49% 
1.8. по основу осталих пласмана 

(факторинга) у страној валути 12.259 195 -98,41% 969 396,92% 

2. Расходи од камата 512.430 986.479 92,51% 3.410.435 245,72% 

2.1. по основу кредита 423 2.032 380,38% 5.495 170,42% 

2.2. по основу депозита 340.590 598.367 75,69% 2.211.989 269,67% 

2.3. по основу хартија од вредности - 11.378 - - -100,00% 

2.4. по основу депозита у стр. вал. 171.417 374.702 118,59% 1.192.951 218,37% 

3. Приходи од накнада и провизија 4.909.421 4.972.317 1,28% 5.466.555 9,94% 

3.1. у динарима 4.818.537 4.872.634 1,12% 5.342.178 9,64% 

3.2. у страној валути 90.884 99.683 9,68% 124.377 24,77% 

4. Расходи од накнада и провизија  2.754.595 2.847.298 3,37% 2.989.521 5,00% 

4.1. у динарима 2.673.832 2.763.605 3,36% 2.897.760 4,85% 

4.2. у страној валути 80.763 83.693 3,63% 91.761 9,64% 
5.  Приходи од продаје ХоВ које  

су расположиве за продају 0 0 - 2 - 

6.  Нето приходи/расходи             
од курсних разлика  56.149 122.676 118,48% -87.511 -171,34% 

6.1. Позитивна курсна разлика 2.383.801 3.180.002 33,40% 3.291.811 3,52% 

6.2. Негативна курсна разлика -2.327.652 -3.057.326 31,35% -3.379.322 10,53% 

7. Приходи од дивиденди и учешћа 131 226 72,52% 391 73,01% 

8. Остали пословни приходи 77.558 22.368 -71,16% 35.400 58,26% 
9. Нето расходи по основу индир. 
отписа пласмана и резервисања 716.483 1.010.967 41,10% -1.110.895 -209,88% 

9.1. Расходи индир. отписа пласмана 
билансних и ванбил. позиција -2.270.674 -2.829.152 24,60% -5.422.403 91,66% 

9.2. Расходи по основу резервисања 
за судске спорове, отпремнине и 
суспендоване камате 

-20.677 -257.387 1144,80% -69.761 -72,90% 

9.3. Приходи од укидидања индир. 
отписа пласмана билансних и 
ванбилансних позиција 

1.571.935 1.741.668 10,80% 4.203.234 141,33% 

9.4. Приходи од укидања резервис. 
за судске спорове, год. одмор и 
наплаћене суспендоване камате 

2.933 333.904 11284,38% 178.035 -46,68% 

10. Трошкови зарада, накнада 
зарада и остали лични расходи  2.480.250 2.629.350 6,01% 2.940.729 11,84% 

10.1. Трошкови нето зарада и 
накнада зарада 1.662.065 1.814.849 9,19% 2.036.988 12,24% 

10.2. Трошкови пореза на зараде и 
накнаде зарада 278.171 287.996 3,53% 284.709 -1,14% 

10.3. Трошкови доприноса на зараде 
и накнаде зарада 433.006 450.900 4,13% 542.078 20,22% 
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10.4. Остали лични расходи 107.008 75.605 -29,35% 76.954 1,78% 

11. Трошкови амортизације 211.349 261.191 23,58% 314.008 20,22% 
12. Оперативни и остали  

пословни расходи 1.956.580 2.107.670 7,72% 2.545.343 20,77% 

12.1. Трошкови материјала 218.021 253.041 16,06% 295.149 16,64% 

12.2. Трошкови производних услуга 634.802 654.224 3,06% 724.047 10,67% 
12.3. Нематеријални трошкови     

(без пореза и доприноса) 553.728 640.473 15,67% 853.910 33,32% 

12.4. Трошкови пореза 34.655 49.482 42,78% 76.242 54,08% 

12.5. Трошкови доприноса 458.455 489.944 6,87% 558.322 13,96% 

12.6. Остали пословни расходи 56.920 20.506 -63,97% 37.673 83,72% 
13. Приходи од промене 

вредности имовине и обавеза 149.798 531.779 255,00% 875.911 64,71% 

13.1. Приходи од промене вредности 
пласмана и потраживања 145.782 390.851 168,11% 284.973 -27,09% 

13.2. Приходи од промене вредности 
хартија од вредности 3.266 137.876 4121,56% 570.520 313,79% 

13.3. Приходи од промене вредности 
обавеза 750 3.052 306,93% 20.418 569,00% 

14. Расходи од промене 
вредности имовине и обавеза  61.680 360.498 484,46% 302.227 -16,16% 

15. Добитак 1.150.123 902.285 -21,55% 130.601 -85,53% 
 

Владине, економске, фискалне, монетарне и/или политичке мере и фактори, који нису 
обухваћени овим Проспектом, нису значајно утицали или би могли значајно да утичу, 
директно или индиректно, на пословање Банке.  
 
 
10.  ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
 
10.1. Информације о изворима средстава 
 
У структури пасиве, на дан 30.09.2014. године, обавезе Банке износе 98,4 милијарди динара 
(88%), а 13,0 милијарди динара (12%) је капитал. 
 
Посматрано по рочности, у укупној пасиви краткорочна пасива учествује са 82%, дугорочне 
обавезе 6% и капитал 12%. У односу на претходни период, нема битнијих промена, као и код 
валутне структуре. 
 
Валутно посматрано, у структури пасиве, динарске обавезе износе 60%, док обавезе са 
девизним знаком износе 40%.  
 
Рочна и валутна структура активе и пасиве: 

31.12.2013. краткорочна дугорочна динарска девизна 
АКТИВА 53% 47% 74% 26% 
ПАСИВА 80% 20% 61% 39% 

30.06.2014. краткорочна дугорочна динарска девизна 
АКТИВА 45% 55% 71% 29% 
ПАСИВА 82% 18% 60% 40% 

30.09.2014. краткорочна дугорочна динарска девизна 
АКТИВА 45% 55% 70% 30% 
ПАСИВА 82% 18% 61% 39% 
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Девизни подбиланс 
ДЕВИЗНИ ПОДБИЛАНС 

30.09.2014.  EUR USD ОСТАЛЕ 
ВАЛУТЕ У EUR 

УКУПНО  
(у 000 РСД) 

УКУПНА ДЕВИЗНА  АКТИВА 30.881.089 2.053.683 293.756 33.230.528
УКУПНА  ДЕВИЗНА ПАСИВА 41.458.779 1.332.999 1.194.934 43.986.712
 
На крају трећег квартала 2014. године 30% активе је у страној валути (93% су еври 6% су 
амерички долари и 1% су остале валуте). Девизна пасива учествује у укупној пасиви са 39% 
(94% су еври, 3% су амерички долари и  3% остале валуте). 
 
10.2. Објашњење износа и извора средстава 
 
Капитал на дан 30.09.2014. године износи 13 милијарди динара, што је  повећање од 5% у 
односу на претходну годину, базирано искључиво на оствареној добити.  
 
На крају трећег квартала 2014. године укупни депозити Банке износе 94,8 милијарди  динара 
што је за 10,6 милијарди динара (13%) више у односу на крај претходне године. Након скока 
депозита у првом кварталу који је био последица орочавања средстава депонената 
Универзал банке приликом исплате осигураних депозита, а где је Банка ангажована као 
банка исплатилац, у другом и трећем кварталу допринос даљем расту укупних депозита 
првенствено се односи на сектор становништва.  
 
У односу на план за 30.09.2014. године, укупна средства депозита остварена су са 97%.  
 
Секторска структура укупних депозита у протеклом периоду нема значајније измене - сектор 
становништва је и даље најзначајнији извор средстава. 
 

индекс ДЕПОЗИТИ  
(у хиљадама динара) 

 Стање  
31.12.2013.

Стање  
31.03.2014. 

Стање  
30.06.2014.

Стање 
30.09.2014. 30.09.2014./ 

31.12.2013. 
ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР 11.412.980 11.846.197 12.347.680 11.923.922 104
ПРИВРЕДА 14.193.640 18.645.159 13.209.759 14.791.963 104
СТАНОВНИШТВО 58.604.083 64.143.075 66.846.033 68.113.444 116
УКУПНО  84.210.703 94.634.431 92.403.472 94.829.329 113
 
На дан 30.09.2014. године депозити правних лица износе 26,7 милијарди динара што је за 
5% више у односу на крај 2013. године.  
 
Депозити финансијског сектора, уз благе осцилације одржавају се на нивоу 
прошлогодишњег стања и незнатно су већи од планираних.  
 
Након скока у првом кварталу ниво депозита привреде је скоро сведен на ниво претходне 
године и износи 14,8 милијарди динара.  
 
У структури депозита правних лица, за протеклих девет месеци трансакциони депозити су 
повећани за 4,5 милијарди динара, тако да на крају трећег квартала износе 10,7 милијарди 
динара,  док су орочени депозити смањени за 3,4 милијарде динара и износе 16 милијарди 
динара.  
 
Депозити становништва имају стабилан и континуиран раст тако да су на крају трећег 
квартала текуће године достигли износ од 68,1 милијарду динара, односно од почетка 
године исти су остварили раст за 9,5 милијарди или 16%. У односу на план ови депозити су 
на нешто нижем нивоу од планираних (97%).  
 
Од укупног износа депозита становништва, 62% су орочени депозити док су остали 
трансакциони и депозити по виђењу. Према валутној структури, 27 милијарди динара су 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 41 
 

динарски депозити, а 41,1 милијарда динара су девизни депозити са евром као доминантном 
валутом. 

 
Стање 31.12.2013. Стање 30.09.2014. ДЕПОЗИТИ  

СТАНОВНИШТВА (у 000 РСД) динарски девизни укупно динарски девизни укупно 
Трансак. и депозити по виђењу 16.974.858 5.486.392 22.461.250 18.991.031 7.004.819 25.995.850
Краткорочни депозити 4.237.406 25.410.413 29.647.818 6.853.032 28.703.218 35.556.250
Дугорочни депозити 969.103 5.525.912 6.495.015 1.186.142 5.375.202 6.561.344
Укупно: 22.181.367 36.422.717 58.604.083 27.030.205 41.083.239 68.113.444

 
Динарска штедња становништва - укупна средства на динарским штедним рачунима на дан 
30.09.2014. године износе 8,7 милијарди динара (0,7 милијарди динара штедња по виђењу и 
8 милијарди динара орочена штедња). У односу на крај претходне године динарска штедња 
је повећана за 2,9 милијарди динара (50%), а у односу на претходни квартал  за 6%. Највеће 
интересовање клијената је за орочену штедњу на 12 месеци.  
 
У циљу одржавања профитабилности и конкурентске позиције Банке, а уважавајући кретање 
пасивних каматних стопа на финансијском тржишту, од августа су у примени ниже каматне 
стопе на орочене динарске депозите и уведена је рентна динарска штедња са роком 
орочења на 24 месеца. 
 
Девизна штедња становништва у протеклих девет месеци је повећана за 4,2 милијарде 
динара (12%) и на дан 30.09.2014. године достигла је износ од 39,3 милијарде динара или 
330,7 милиона евра. Од наведеног износа 5,2 милијарде динара (44 милиона евра) односи 
се на штедњу по виђењу, док се на орочену штедњу односи 34,1 милијарду динара (286,7 
милиона евра). Стање девизних депозита незнатно је повећано је у односу на претходни 
квартал. 
 
Текући рачуни - у трећем кварталу 2014. године успешно је настављено са реализацијом 
обавеза из уговора закључених са великим уплатиоцима, а који се односе на исплату 
пензија и разних принадлежности. На дан 30.09.2014. године 859.044 корисника имало је 
отворен класичан текући рачун са стањем депозита у износу од 12,7 милијарди динара. На 
2.198.851 службеном текућем рачуну стање средстава износило је преко 3,1 милијарди 
динара.  
 
Крајем трећег квартала текуће године у понуду је уведена нова врста текућих рачуна, 
Породични текући рачуни који се отварају уз претходну сагласност основног корисника 
текућег рачуна, а нарочито су погодни за ђаке и студенте у земљи и иностранству. Такође, у 
понуду је укључен и текући рачун као комбинација две већ постојеће услуге: трајни налози и 
индивидуални текући рачуни. Осмишљени су као текући рачуни на које клијент врши личну 
уплату, а служе за плаћање месечних услуга путем трајног налога.   
 
На девизним текућим рачунима грађана, на дан 30.09.2014. године, налазила су се средства 
од око 14,9 милиона евра, што представља благи пораст (7%) у односу на други квартал. 
 
На жиро рачунима грађана, 30.09.2014. године налазила су се средства од око 4,9 милиона 
динара. 
 
10.3. Информације о бонитету и структури финансирања 
 
Одредбама Закона о банкама прописано је да су банке дужне да своје пословање ускладе 
са захтевима које прописује Народна банка Србије. 
 
У складу са Законом о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања 
стабилности финансијског система Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 102/2012), Банка 
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је била дужна да усклади своје пословање са одредбама Закона о банкама које се односе на 
капитал и показатеље пословања, најкасније у року од дванаест месеци од дана закључења 
Уговора о преузимању дела имовине (права) и дела обавеза Привредне банке Београд а.д. 
Београд, односно до 26.10.2014. године. 
 
Подаци о бонитету и структури финансирања из Извештаја Извршног одбора Банке о 
пословању у периоду од 01.07.-30.09.2014. године:   
 

Показатељи пословања Прописане 
вредн. НБС 

Остварено 
31.12.2013. 

Остварено 
30.09.2014. 

Регулаторни капитал      
-  у хиљадама динара   8.765.450 7.452.230
-  у милионима евра   76,5 62,7
Адекватност капитала   Мин. 12% 19,43% 16,79%
Укупна улагања банке Макс. 60% 46,84% 53,09%
Укупна изложеност према лицима повез. са Банком Макс. 20% 0,53% 0,61%
Велика изложеност банке Макс. 400% 79,39% 64,35%
Показатељ девизног ризика Макс. 20% 42,58% 17,38%
Просечан месечни показатељ ликвидности Мин. 1 1,82 1,80
 

Рацио анализа 
Остварено Остварено Индикатор 
31.12.2013. 30.09.2014. 

Стопа приноса на просечно-пондерисан капитал (РОЕ)-год. ниво   
- добит пре пореза/ просечан укупан капитал 1,06% 4,85% 
- добит за расподелу / просечан акцијски капитал 2,88% 13,66% 
Стопа приноса на просечну активу (РОА) - годишњи ниво   
Добит пре пореза/просечна актива 0,15% 0,57% 
Рацио ликвидности   
- укупни пласмани/укупни депозити 79% 83% 
- готовина и готов.еквив., депозити код НБС и репо/ук. актива 31% 27% 
Бруто банчин производ - годишњи ниво (РСД/ЕУР 000) = 6.520.957 RSD 6.912.637RSD 
Нето приход од камата и накнада 56.881 EUR 58.162 EUR 
Cost/Income ratio 1 (опер. расходи/нето приход од камата и накн.) 88,95% 75,72% 
Cost/Income ratio 2 (оперативни расходи/укупни нето приходи) 97,80% 89,43% 
Leverage (рачуноводствени капитал/укупна актива) 12,50% 11,68% 
 
 
10.4. Информације о свим ограничењима коришћења капиталних средстава 
 
Не постоје ограничења коришћења капиталних средстава Банке. 
 
10.5. Информације о предвиђеним изворима финансирања за улагања Банке 
 
Банка планира да улагања у основна средства и наматеријална права предвиђена Планом 
инвестиција за 2014. годину финансира из сопствених извора. 
 
 
11.  ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ 
 
У Банци не постоје програми истраживања и развоја који су од значаја за пословање и 
приходе Банке. Банка нема регистроване патенте и лиценце. 
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12.  ТРЕНДОВИ 
 
Банкарски сектор Србије је и даље у значајној мери фрагментисан, имајући у виду велики 
број банака са малим учешћима у најзначајнијим категоријама пословања (актива, кредити, 
депозити и приходи). У 2014. години у Србији је највећа Банка Интеза која чини 15% активе 
банкарског сектора и која у укупним кредитима учествује са 16%, а у депозитима са 17%, док 
у добити банкарског сектора учествује са 17%. 
 
Према финансијским извештајима поднетим за прво полугодиште 2014. године, двадесет 
банака је пословало са добитком у износу од 17,9 млрд. динара, док је девет банака 
пословало са губитком у износу од 2,9 млрд. динара, тако да је кумулативни резултат на 
нивоу банкарског сектора добитак у износу од 15 млрд. динара. Највећи губитак на крају 
првог полугодишта 2014.  године остварила је Српска банка у износу од 1,2 млрд. динара. 
 
Првих десет банака по величини билансне суме чинило је више од 76% укупне активе. 73% 
укупних кредита, 77% укупних депозита и 78% укупног капитала банкарског сектора. Добитак 
првих десет банака износи 16 млрд. динара. Лидер на тржишту је и даље Банка Интеза, 
затим следе Рајфајзен банка, Уникредит, Комерцијална банка и Сосијете Женерал банка.  
 
Банка је у посматраном периоду остварила знатан напредак, мерен повећањем тржишног 
учешћа у укупној активи, пласманима и депозитима банкарског сектора Србије. На крају 
2013. године, Банка улази у првих десет банака по величини билансне суме са учешћем од 
3,50% у банкарском сектору Србије, а на крају првог полугодишта 2014. године Банка је и 
даље на 10. месту, али је повећала тржишно учешће на 3,81%. 
 

31.12.2011.  31.12.2012. 31.12.2013. 30.06.2014. 
Билансна позиција 

Ранг Тржишноучешће Ранг Тржишно
учешће Ранг Тржишно 

Учешће Ранг Тржишно
учешће 

УКУПНА АКТИВА 19 1,42% 13 2,65% 10 3,50% 10 3,81% 
КРЕДИТИ КЛИЈЕНТИМА 23 1,15% 16 1,63% 15 2,21% 16 2,30% 
ДЕПОЗИТИ КЛИЈЕНАТА 19 1,64% 11 3,50% 9 4,94% 8 5,31% 

КАПИТАЛ 12 2,05% 13 2,09% 12 2,11% 13 2,10% 
РЕЗУЛТАТ - ДОБИТ 11 3,72% 11 3,98% 11 0,6% 11    2,05% 

 
За наведени опис трендова у банкарском сектору коришћене су информације и извештаји 
доступни на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs. 
 
Повећање капиталне основе Банке у посматраном периоду базирано је на оствареној 
добити из редовног пословања, без додатне докапитализације, за разлику од уобичајене 
праксе да се путем докапитализације јача тржишна позиција банака. 
 
Не постоје сазнања о трендовима, неизвесностима, захтевима, обавезама или догађајима, 
који би вероватно могли да имају значајан утицај на могућности развоја Банке. 
 
 
13.  ПРЕДВИЂАЊА ИЛИ ПРОЦЕНЕ ДОБИТИ 
 
Банка није у Проспект укључила процену или предвиђање добити. 
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14.  УПРАВЉАЊЕ БАНКОМ 
 
14.1. Подаци о члановима Управног одбора и Извршног одбора Банке 
 
Управни одбор Банке: 
Милош Мишчевић, председник  
Пословна адреса: ЈП Пошта Србије, Таковска број 2 

Руководеће функције: - 2008.-2013. заменик Генералног директора ЈП Пошта Србије 

Чланство у управним одборима / 

Чланство у надзорним одборима / 
 
Милутин Ђурић, независни члан 

Пословна адреса: Компанија Дунав осигурање а.д.о., Македонска 4, Београд 

Руководеће функције: 
- 2008-2010. председник Скупштине општине Аранђеловац 
- од 03.2011. директор за јавне набавке у области осигурања, 
компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд 

Чланство у управним одборима / 

Чланство у надзорним одборима / 
 
Јован Шурбатовић, независни члан 

Пословна адреса: Делиградска 27/3; Тоше Јовановића 11, Београд  

Руководеће функције: 
- 2009.-2011. финансијски директор Србија аутопут а.д. Београд  
- 2009. до данас Професор на високој спортској и здравственој 
школи -Београд 

Чланство у управним одборима 

- од 2009. председник УО Атлетског Савеза Београда 
- од 2009. члан УО Атлетског Савеза Србије 
- од 2010. члан ИО Спортског савеза Београда 
- 2005.-2013. члан УО Атлетског клуба Црвена Звезда 

Чланство у надзорним одборима / 
 
Проф. др Зоран Јовић, независни члан 

Пословна адреса: Данијелова 32, Београд; Железничка 5, 14000 Ваљево 

Руководеће функције: 
- од 2007. професор на основним, мастер и докторским 
студијама Универзитета Сингидунум Београд, Пословни 
факултет у Ваљеву 

Чланство у управним одборима / 

Чланство у надзорним одборима / 
 
Владимир Марковић, члан 

Пословна адреса: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд, Краљице Марије 3 

Руководеће функције: - 2003.-2011. саветник Хенкел Мерима ЦЕЕ - Беч за Југоисточну 
Европу 

Чланство у управним одборима / 

Чланство у надзорним одборима / 
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Иван Мимић, члан 

Пословна адреса: Др Александра Костића 9, Београд 

Руководеће функције: - од 1998. директор Сектора за финансијске послове у 
Републичком фонду за ПИО – Дирекција 

Чланство у управним одборима / 

Чланство у надзорним одборима / 
 
Извршни одбор Банке 
Др Срђан Цекић, председник 

Пословна адреса: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд, Краљице Марије 3 

Руководеће функције: - од 2006.године председник Извршног одбора Банке Поштанска 
штедионица, а.д., Београд 

Чланство у управним одборима 
- члан УО Привредне коморе Града Београда 
- од 2014. члан УО ФК Партизан 
- од 2007. председник УО РК Партизан 

Чланство у надзорним одборима / 
 
Јелена Мијаиловић Милојевић, члан 

Пословна адреса: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд, Краљице Марије 3 

Руководеће функције: 
- од 2006. директор Сектора за правне и кадровске послове и 
члан Извршног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., 
Београд

Чланство у управним одборима / 

Чланство у надзорним одборима / 
 
Мр Бојан Кекић, члан 

Пословна адреса: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд, Краљице Марије 3 

Руководеће функције: 

- 2008.-2012. заменик директора Филијале Пожаревац АИК банке 
а.д. Ниш 

- 2012.-2014. помоћник директора Филијале Београд АИК банке 
а.д. Ниш 

- 2012.-2014. директор Урис д.о.о. Београд 
Чланство у управним одборима / 

Чланство у надзорним одборима / 
 
Чланови Управног одбора и Извршног одбора Банке нису родбински повезани. 
 
Чланови Управног одбора и Извршног одбора Банке у последњих пет година нису имали 
пресуде за кривична дела против привреде. 
 
Чланови Управног одбора и Извршног одбора Банке у последњих пет година нису обављали 
функције нити су на било који начин повезани са друштвом над којим је покренут поступак 
стечаја или ликвидације. 
 
Члановима Управног одбора и Извршног одбора Банке у последњих пет година није 
изречена никаква службена оптужба или санкција од стране правосудних или регулаторних 
органа.  
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14.2. Сукоб интереса чланова Управног одбора и Извршног одбора Банке  
 
Не постоји сукоб интереса чланова Управног одбора и Извршног одбора Банке, и то у 
погледу њихових личних интереса и њихових обавеза и дужности према Банци. 
 
Не постоје споразуми или договори чланова Управног одбора и Извршног одбора Банке са 
највећим акционарима, клијентима, добављачима или другим лицима на основу којих је члан 
Управног/Извршног одбора Банке из тачке 14.1 Проспекта изабран за члана тог одбора, 
руководећих или надзорних органа или члана вишег руководства. 
 
Не постоје ограничења која су договорили чланови Управног одбора и Извршног одбора 
Банке о уступању њиховог учешћа у хартијама од вредности Банке за одређено временско 
раздобље.    
 
 
15.  НАКНАДЕ И ПОГОДНОСТИ 
 
Укупне накнаде и примања (нето) која су чланови Управног одбора и чланови Извршног 
одбора Банке примили у периоду 01.01.-31.12.2014. године износе:  

У 000 РСД 
Управни одбор Банке Бруто износ Нето износ

Милош Мишчевић, председник 1.774 1.121

Милутин Ђурић, члан 1.400 885

Иван Мимић, члан 767 485

Владимир Марковић, члан 767 485

Проф. др Зоран Јовић, члан 767 485

Др Јован Шурбатовић, члан 1.400 885

укупно 6.875 4.346
 

У 000 РСД 
Извршни одбор Банке Бруто износ Нето износ 

Др Срђан Цекић, председник 5.756 4.520

Јелена Мијаиловић Милојевић, члан 4.907 3.756

Мр Бојан Кекић*, члан 0,00 0,00

Јасминка Бошњак*, члан 4.922 3.680

укупно 15.585 11.956
*Напомена: Мр Бојан Кекић послове члана Извршног одбора Банке обавља од 24.12.2014. године, те 
су приказани подаци о примањима и накнадама претходног члана Извршног одбора Банке Јасминке 
Бошњак, која је ове послове обављала до 23.12.2014. године.  
 
Банка је сагласно захтевима МРС -19 Примања запослених, извршила обрачун резервисања 
за отпремнине запосленима приликом одласка у пензију на дан 31.12.2013. године у износу 
од 57.916 хиљада динара. Износ резервисања обрачунат је за све запослене, укључујући и 
чланове Извршног одбора. 
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16.  ПРАКСА УПРАВЕ 
 
16.1. Датум истека актуелног мандата и временски период обављања мандата 
 

Управни одбор Банке Датум истека  
актуелног мандата 

Временски период 
обављања мандата 

Милош Мишчевић, председник 05.09.2015. године 4 године 

Милутин Ђурић, члан 05.09.2015. године 4 године 

Иван Мимић, члан 29.04.2018. године 4 године 

Владимир Марковић, члан 29.04.2018. године 4 године 

Проф. др Зоран Јовић, члан 29.04.2018. године 4 године 

Др Јован Шурбатовић, члан 05.09.2015. године 4 године 
 

Извршни одбор Банке Датум истека  
актуелног мандата 

Временски период 
обављања мандата 

Др Срђан Цекић, председник 26.10.2016. године 4 године 

Јелена Мијаиловић Милојевић, члан 26.10.2016. године 4 године 

Мр Бојан Кекић, члан 26.10.2016. године 2 године 
 
16.2. Информације о уговорима о делу чланова Управе 
 
Чланови управе нису са Банком закључили уговоре о делу који предвиђају погодности по 
раскиду радног односа.  
 
16.3. Информације о Комисији за ревизију и Комисији за накнаде 
 
Одбор за праћење пословања (Одбор за ревизију) 
 
Сходно одредбама члана 80. Закона о банкама, образован је Одбор за праћење пословања 
(Одбор за ревизију), састављен од три члана: 

1. Милош Мишчевић, председник; 
2. Милутин Ђурић, члан; 
3. Горан Станковић, члан.  

 
Одбор за праћење пословања (Одбор за ревизију) обавља послове утврђене Законом о 
банкама и Статутом Банке, и за свој рад одговара Управном одбору Банке 
 
Одбор за праћење пословања Банке чине најмање три члана, од којих су најмање два 
чланови Управног одбора Банке, који имају одговарајуће искуство из области финансија. 
 
Један члан Одбора за праћење пословања Банке мора бити лице независно од Банке. 
 
Одлуком Управног одбора Банке о именовању чланова Одбора за праћење пословања 
Банке утврђује се број чланова тога одбора. 
 
Чланови Одбора за праћење пословања Банке не могу бити лица повезана с Банком, осим 
по основу чланства у Управном одбору Банке или у органу управљања, односно надзора 
лица у саставу исте банкарске групе. 
 
Одбор за праћење пословања Банке помаже Управном одбору Банке у надзору над радом 
Извршног одбора Банке и запослених у Банци. 
Одбор за праћење пословања Банке: 

1. анализира годишње извештаје и друге финансијске извештаје Банке који се Управном 
одбору Банке подносе на разматрање и усвајање; 
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2. анализира и усваја предлоге стратегија и политика Банке у вези са управљањем 
ризицима и системом унутрашњих контрола које се Управном одбору Банке подносе на 
разматрање и усвајање; 

3. анализира и надзире примену и адекватно спровођење усвојених стратегија и политика 
за управљање ризицима и спровођење система унутрашњих контрола; 

4. најмање једном месечно извештава Управни одбор Банке о својим активностима и 
утврђеним неправилностима, и предлаже начин на који ће се отклонити те 
неправилности, односно унапредити политике и процедуре за управљање ризицима и 
спровођење система унутрашњих контрола; 

5. на предлог Управног одбора Банке или Извршног одбора Банке или спољног ревизора 
Банке разматра улагања и активности Банке; 

6. Управном одбору Банке и Скупштини Банке предлаже спољног ревизора Банке; 
7. разматра, са спољним ревизором, годишње ревизије финансијских извештаја Банке; 
8. предлаже Управном одбору Банке да се одређена питања у вези са спољном и 

унутрашњом ревизијом уврсте у дневни ред седнице Скупштине Банке; 
9. доноси пословник о свом раду; 
10. обавља друге послове у складу са законом, подзаконским прописима и актима Банке. 

 
Кад оцени да Банка послује супротно закону, другом пропису, Статуту или другом акту Банке 
или се то може закључити на основу извештаја о ревизији, односно кад утврди друге 
неправилности у пословању Банке, Одбор за праћење пословања Банке обавезно предлаже 
Управном одбору Банке да отклони уочене неправилности, као и да закаже ванредно 
заседање Скупштине Банке, у случају да установљене неправилности могу имати теже 
последице на пословање Банке. 
 
Чланови Одбора за праћење пословања Банке састају се најмање једном месечно, а 
најмање једном у три месеца састају се у седишту Банке. 
 
Комисија за накнаде 
 
Банка нема Комисију за накнаде. 
 
16.4. Усклађеност са стандардима корпоративног управљања 
 
Банка, на основу Одлуке Управног одбора Банке о примени Кодекса корпоративног 
управљања Привредне коморе Србије у Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд (Број: 
А01-3-1892/7 УО IV-36/7 од 27.06.2013. године) и као члан Привредне коморе Србије, у свом 
пословању примењује Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије 
(„Службени гласник РС“ број 99/2012) који је објављен на интернет страници Привредне 
коморе Србије: www.pks.rs.  
 
Кодексом корпоративног управљања Привредне коморе Србије у Банци се спроводи добра 
корпоративна пракса и успоставља се оквир и начин поступања носилаца корпоративног 
управљања у пословању, а нарочито у вези права акционара, информисања, 
транспарентности и јавности рада Банке. 
 
Банка је ограничена у примени правила Кодекса корпоративног управљања Привредне 
коморе Србије из разлога што су Законом о банкама посебно регулисана питања оснивања, 
пословања и организација банке, начин управљања банком, као и контрола и престанак 
рада банке, те се одредбе Закона о привредним друштвима примењују само у оној мери у 
којој се одредбе Закона о банкама на њега oслањају или упућују.  
 
Принципи и препоруке Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије који се 
односе на чланове и скупштину чланова, одбор директора и надзорни одбор, као и интерни 
надзор, у значајној мери су имплеметирани у законска и подзаконска акта која регулишу 
пословање банака, а самим тим и у интерна акта Банке. 
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Примена принципа и препорука Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе 
Србије који се односе на додатне принципе и препоруке за друштва капитала у којима је 
држава члан ограничена је до усвајања власничке политике државе којом би се, између 
осталог, дефинисали власнички (економски и социјални) циљеви државе.  
 
17.  ЗАПОСЛЕНИ 
 
17.1. Број запослених у претходном периоду 
 
У наставку су приказани подаци о структури запослених по стручној спреми и старости: 
 

на дан 31.12.2011. године 
степен 

стр.спреме 
до 30 год. 
старости 

30-40 год. 
старости 

40-50 год. 
старости 

50-60 год. 
старости 

преко 60 
год. укупно 

нижа стручна 
спрема 2 4 10 15 2 33

КВ и III степен 
стручне спреме 6 3 4 11 1 25

ВКВ и V степен 
стручне спреме - 3 3 7 - 13

ССС и IV степен 
стручне спреме 117 203 315 484 34 1.153

виша стручна 
спрема 6 31 44 60 11 152

висока стручна 
спрема 15 70 66 119 11 281

магистар и 
доктор наука - - 2 4 - 6

укупно 146 314 444 700 59 1.663
учешће у  % 8,78% 18,88% 26,70% 42,09% 3,55% 100%

 
на дан 31.12.2012. године     

степен 
стр.спреме 

до 30 год. 
старости 

30-40 год. 
старости 

40-50 год. 
старости 

50-60 год. 
старости 

преко  
60 год. укупно 

нижа стручна 
спрема 1 3 10 10 4 28

КВ и III степен  
стручне спреме 4 7 5 11 1 28

ВКВ и V степен  
стручне спреме - 2 2 8 - 12

ССС и IV степен 
стручне спреме 125 249 316 541 49 1.280

виша  
стручна спрема 9 58 49 73 10 199

висока  
стручна спрема 29 104 76 134 15 358

магистар  
и доктор наука - - 2 6 - 8

укупно 168 423 460 783 79 1.913
учешће у  % 8,78% 22,11% 24,05% 40,93% 4,13% 100%
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на дан 31.12.2013. године 
степен 

стр.спреме 
до 30 год. 
старости 

30-40 год. 
старости 

40-50 год. 
старости 

50-60 год. 
старости 

преко  
60 год. укупно 

нижа  
стручна спрема 1 3 6 10 3 23

КВ и III степен  
стручне спреме 2 7 5 7 1 22

ВКВ и V степен  
стручне спреме - 2 3 7 1 13

ССС и IV степен 
стручне спреме 86 232 247 509 44 1.118

виша  
стручна спрема 19 82 65 85 8 259

висока  
стручна спрема 46 142 86 131 23 428

магистар  
и доктор наука - 2 2 5 - 9

укупно 154 470 414 754 80 1.872
учешће у  % 8,23% 25,11% 22,11% 40,28% 4,27% 100%

 
на дан 30.09.2014. године     

степен 
стр.спреме 

до 30 год. 
старости 

30-40 год. 
старости 

40-50 год. 
старости 

50-60 год. 
старости 

преко  
60 год. 

укупно 

нижа  
стручна спрема 1 3 3 13 2 22

КВ и III степен  
стручне спреме 2 7 5 4 0 18

ВКВ и V степен  
стручне спреме - 2 3 7 1 13

ССС и IV степен 
стручне спреме 68 233 221 473 34 1.029

виша  
стручна спрема 15 82 60 90 6 253

висока  
стручна спрема 40 150 84 124 27 425

магистар  
и доктор наука - 2 2 5 - 9

укупно 126 479 378 716 70 1.769
учешће у  % 7,12% 27,08% 21,37% 40,47% 3,96% 100%

 
На дан 30.09.2014. године број запослених у Банци на одређено време је 30. 
 
17.2. Информације о власништву чланова Управе над акцијама Банке 
 
На дан 31.12.2014. године, обичне и преференцијалне акције Банке поседују 4 акционара 
(Република Србија, ЈП Пошта Србије, Републички фонд ПИО и Фонд за развој Републике 
Србије), односно на дан састављања Проспекта чланови управе не поседују акције Банке. 
 
17.3. Аранжмани којима се стичу акције Банке од стране запослених 
 
Не постоје аранжмани у вези са могућношћу стицања акција Банке од стране запослених. 
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18.  ВЕЋИНСКИ АКЦИОНАРИ 
 
18.1. Акционари Банке 
 
Акционари Банке на дан 31.12.2014. године, према евиденцији Централног регистра, депоа и 
клиринга хартија од вредности, су: 

ОБИЧНЕ АКЦИЈЕ 
Акционар Број акција % учешћа 

Република Србија 684.159 74,56%
ЈП Пошта Србије 221.889 24,18%
Републички фонд ПИО 11.190 1,22%
Фонд за развој Републике Србије 318 0,04%

Укупно 917.556 100,00%
 

ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ АКЦИЈЕ 
Акционар Број акција % учешћа 

Република Србија 5.278 100,00%
Укупно 5.278 100,00%

 
18.2. Право гласа акција Банке 
 
Чланом 10. став 1. тачка 1) Уговора о оснивању Банке прописано је да обична акција Банке 
имаоцу даје право учешћа и гласања на Скупштини Банке Поштанска штедионица, тако да 
једна акција увек даје право на један глас. 
 
Чланом 10а. став 1. тачка 6) Уговора о оснивању Банке прописано је да преференцијална 
акција Банке имаоцу даје право учешћа у раду Скупштине Банке Поштанска штедионица без 
права гласа, осим у случајевима које закон којим се уређују привредна друштва другачује 
регулише. 
 
18.3. Контролни положај у Банци 
 
Контролни положај у Банци има Република Србија. 
 
Нису прописане мере којима се спречава коришћење контролног положаја на штету Банке. 
 
18.4. Споразуми којима се врши промена контролног положаја у Банци 
 
Банци нису познати споразуми чије би спровођење, накнадно, могло резултирати променом 
контролног положаја у Банци. 
 
 
19.  ТРАНСАКЦИЈЕ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА 
 
Повезана лица по основу учешћа у капиталу Банке су ЈП Пошта Србије Београд и 
Републички фонд ПИО. Потраживања и обавезе, приходи и расходи по основу трансакција 
са повезаним лицима у предходном периоду су: 
 

У 000 РСД 
Републички фонд ПИО 30.06.2014. 31.12.2013. 31.12.2012. 31.12.2011. 
Потраживања за накнаде 397 60 36.206 9.994
Укупна актива 397 60 36.206 9.994
Укупна пасива  0 0 0 0
Нето актива 397 60 36.206 9.994
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Приходи по основу исплате пензија 505.427 1.324.501 1.287.626 1.316.346
Укупни приходи 505.427 1.324.501 1.287.626 1.316.346
Расходи по основу обраде података за 
исплату пензија 127.186 501.560 469.058 444.512

Укупни расходи 127.186 501.560 469.058 444.512
Нето приходи 378.241 822.941 818.568 871.834

 
Банка од Републичког фонда ПИО остварује приходе и расходе везано за исплату пензија. 
Учешће ових прихода и расхода у укупним приходима и расходима Банке износи: 
 
Републички фонд ПИО 30.06.2014. 31.12.2013. 31.12.2012. 31.12.2011. 
Учешће прихода од трансакција са Реп. 
фондом ПИО у укупним приходима Банке 6% 6% 8% 10% 

Учешће расхода од трансакција са Реп. 
фондом ПИО у укупним расходима Банке 1% 2% 3% 4% 

 
У 000 РСД 

ЈП Пошта Србије 30.06.2014. 31.12.2013. 31.12.2012. 31.12.2011. 
Остала новчана средства 1.616.259 1.580.152 1.330.166 945.626
Потраживања за накнаде 46.439 46.866 25.509 22.697
Примљени аванси 9 0 0 0
Укупна актива 1.662.707 1.627.018 1.355.675 968.323
Трансакциони депозит 433.447 432.194 361.637 265.696
Обавезе према добављачима 116.058 182.370 129.246 118.948
Укупна пасива  549.505 614.564 490.883 384.644
Нето актива 1.113.202 1.012.454 864.792 583.679
Дугорочне чинидбене гаранције 268 265 266 2063
Дугорочне царинске гаранције 0 0 0 2058
Ванбилансне позиције 268 265 266 4.121
Приходи по основу накнада платног 
промета 256.873 519.915 528.594 500.978

Приходи по основу закупа пословног 
простора 4.269 8.361 7.666 11.230

Рефундација трошкова 145 524 539 1257
Укупни приходи 261.287 528.800 536.799 513.465
Расходи од камата 8.531 16.264 8.793 8.453
Расходи накнада зс услуге исплате 569.540 1.352.865 1.732.030 1.822.914
Расходи за услуге исплате на 
банкоматима 28.425 53.663 45.174 39.073

Расходи за услуге исплате на ATS 354.778 553.913 121.811 0
Расходи за услуге пријема пазара и 
чекова 76 227 286 456

Расходи за услуге пријема чекова других 
банака 339 805 931 1.054

Расходи поштарине 129.973 238.431 235.043 348.625
Расходи за ел.сертификат  999 976 64 66
Расходи за закуп пословног простора 1.411 3.365 3.259 0
Расходи за закуп трезора 187 365 361 323
Укупни расходи 1.094.259 2.220.874 2.147.752 2.220.964
Нето приходи -832.972 -1.692.074 -1.610.953 -1.707.499
 
Банка од ЈП Пошта Србије остварује приходе по основу пружања услуга платног промета и 
од издавање пословног простора, док се расходи односе на камате, накнаде за услуге 
платног промета и закупа. Учешће ових прихода и расхода у укупним приходима и 
расходима Банке износи: 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 53 
 

ЈП Пошта Србије 30.06.2014. 31.12.2013. 31.12.2012. 31.12.2011. 
Учешће прихода од трансакција са ЈП 
Пошта Србије у укупним приходима Банке 3% 2% 3% 4% 

Учешће расхода од трансакција са ЈП 
Пошта Србије у укупним расходима Банке 12% 10% 14% 18% 
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КАО И ДОБИЦИМА И ГУБИЦИМА 
 
 
20.1. Финансијски подаци о прошлом пословању 
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Страна 124 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 125 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 126 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 127 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 128 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 129 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 130 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 131 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 132 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 133 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 134 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 135 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 136 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 137 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 138 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 139 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 140 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 141 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 142 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 143 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 144 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 145 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 146 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 147 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 148 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 149 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 150 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 151 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 152 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 153 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 154 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 155 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 156 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 157 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 158 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 159 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 160 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 161 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 162 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 163 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 164 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 165 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 166 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 167 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 168 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 169 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 170 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 171 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 172 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 173 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 174 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 175 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 176 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 177 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 178 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 179 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 180 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 181 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 182 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 183 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 184 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 185 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 186 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 187 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 188 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 189 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 190 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 191 
 

 
 
20.1.2. Годишњи извештај Банке као јавног друштва за 2012.годину 
 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 192 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 193 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 194 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 195 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 196 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 197 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 198 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 199 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 200 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 201 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 202 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 203 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 204 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 205 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 206 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 207 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 208 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 209 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 210 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 211 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 212 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 213 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 214 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
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на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 306 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 307 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 308 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 309 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 310 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 311 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 312 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 313 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 314 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 315 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 316 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 317 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 318 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 319 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 320 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 321 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 322 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 323 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 324 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 325 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 326 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 327 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 328 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 329 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 330 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 331 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 332 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 333 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 334 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 335 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 336 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 337 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 338 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 339 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 340 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 341 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 342 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 343 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 344 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 345 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 346 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 347 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 348 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 349 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 350 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 351 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 352 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 353 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 354 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 355 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 356 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 357 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 358 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 359 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 360 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 361 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 362 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 363 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 364 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 365 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 366 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 367 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 368 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 369 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 370 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 371 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 372 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 373 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 374 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 375 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 376 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 377 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 378 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 379 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 380 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 381 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 382 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 383 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 384 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 385 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 386 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 387 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 388 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 389 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 390 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 391 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 392 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 393 
 

 
 
 
20.1.3. Годишњи извештај Банке као јавног друштва за 2013. годину 
 
 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 394 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 395 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 396 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 593 
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Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 601 
 



 

Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
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на МТП тржиште Београдске берзе 
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Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
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Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 
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Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
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Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
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Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
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Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
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Проспект за укључење обичних акција 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд 

на МТП тржиште Београдске берзе 
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Проспект за укључење обичних акција 
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20.2. Пробне финансијске информације („pro forma“ финансијски подаци) 
 
Банка не наводи пробне финансијске информације („pro forma“ финансијске податке) 
обзиром да нема значајних промена или предвиђања промена финансијских података, која 
би могла да буде узрокована одређеном посебном трансакцијом/послом. 
 
 
20.3. Консолидовани финансијски извештаји 
 
Банка нема обавезу израде консолидованих финансијских извештаја. 
 
 
20.4. Ревизија финансијских извештаја укључених у Проспект 
 
Ревизију финансијских извештаја Банке за 2011. и 2012. године извршио је КПМГ д.о.о. 
Београд, док је ревизију финансијских извештаја Банке за 2013. годину извршио Deloitte 
д.о.о. Београд. 
 
 
20.5. Финансијски подаци који нису Извод из ревидираних финансијских извештаја 
 
У Проспекту нису приказани подаци који нису извод из ревидираних финансијских извештаја, 
осим података који се односе на 2014. годину. 
 
 
20.6. Финансијски подаци за раздобље краће од пословне године 
 
Приказани финансијски подаци Банке на дан 30.06.2014. године нису ревидирани. 
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на дан

30.06.
текуће године 31.12. претходне године

2 3 4

001 11.754.358 14.806.261

002 17.535.204 16.294.646

003 772.619 728.769

004 35.680.318 33.669.111

005 34.589.963 23.168.704

006 21.431 21.603

007 1.833.096 1.989.793

008 186.301 189.305

009 4.038.682 4.124.999

010 7.201 6.885

011 8.687 8.687

012 2.165.724 4.550.839

013 0 0

014 108.593.584 99.559.602

101 29.032.565 23.886.658

102 63.370.906 60.324.046

103 5.674 3.769

104 0 0

105 621.298 505.560

106 220.403 167.086

107 25.680 16.585

108 5.678 5.678

109 0 0

110 304.100 304.100

111 2.176.356 1.897.116

112 95.762.660 87.110.598

113 8.577.548 8.577.548

114 0 0

115 2.017.918 1.964.201

116 8.395 8.224

117 2.243.853 1.915.479

118 0 0

119 12.830.924 12.449.004

120 108.593.584 99.559.602

121 14.955.877 14.893.136

122 18.615 20.365

123 3.420.413 2.477.323

124 2.315.706 2.292.842

125 0 0

126 9.201.143 10.102.606

Деривати

Друге ванбилансне позиције

УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115+117-116-118)

УКУПНО ПАСИВА (112+119)

ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)

Послови у име и за рачун трећих лица

Преузете будуће обавезе

Примљена јемства за обавезе

Капитал

Резерве из добити

Ревалоризационе резерве

Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају

Добитак

Губитак до нивоа капитала

Обавезе из добитка

Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља

Одложене пореске обавезе

Остале обавезе

УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)

КАПИТАЛ 

Остали депозити

Примљени кредити

Обавезе по основу хартија од вредности

Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата

Резервисања

Обавезе за порезе

Одложена пореска средства

Остала средства

Губитак изнад износа капитала

УКУПНО АКТИВА (од 001 до 013) 

ПАСИВА

Трансакциони депозити

Хартије од вредности (без сопствених акција) 

Удели (учешћа) 

Остали пласмани

Нематеријална улагања

Основна средства и инвестиционе некретнине 

Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља

1

АКТИВА 

Готовина и готовински еквиваленти

Опозиви депозити и кредити

Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања

Дати кредити и депозити

БИЛАНС СТАЊА
30.06.2014

у хиљадама динара

Позиција АОП
Износ
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од до

01.01.-30.06.
текуће године

01.01.-30.06. претходне 
године

2 3 4

201 4.104.344 3.663.274

202 1.825.887 1.501.829

203 2.278.457 2.161.445

204 0 0

205 2.559.387 2.733.611

206 1.343.953 1.470.057

207 1.215.434 1.263.554

208 0 0

209 0 0

210 0 0

211 0 2

212 0 0

213 0 0

214 0 0

215 0 0

216 0 0

217 0 0

218 0 0

219 0 0

220 93.410 2.803

221 117 143

222 22.463 13.733

223 0 0

224 867.327 692.268

225 1.269.482 1.364.105

226 174.291 158.148

227 1.268.690 1.205.603

228 552.370 474.684

229 87.892 190.298

230 307.749 300.336

231 0 0

232 0 0

233 0 0

234 307.749 300.336

235 0 0

236 0 0

237 0 0

238 0 0

239 307.749 300.336

240 0 0

241 688 671

242 0 0

243 0 0

Зарада по акцији (у динарима без пара) 

Основна зарада по акцији (у динарима без пара) 

Умањена (разводњена) зарада по акцији (у динарима без пара) 

РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230+233-232) 

Порез на добит

Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза 

Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза 

ДОБИТАК (234-235-236+237-238) 

ГУБИТАК (235-234+236+238-237) 

Расходи од промене вредности имовине и обавеза
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (203-204+207-208+209-210+211-212+213-214+215-216+217-218+219-
220+221+222+223-224-225-226-227+228-229) 
ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (204-203+208-207+210-209+212-211+214-213+216-215+218-217+220-
219-221-222+224-223+225+226+227-228+229) 
НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-233) 

Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања

Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови амортизације

Оперативни и остали пословни расходи

Приходи од промене вредности имовине и обавеза

Нето добитак по основу продаје осталих пласмана

Нето губитак по основу продаје осталих пласмана

Нето приходи од курсних разлика

Нето расходи од курсних разлика

Приходи од дивиденди и учешћа

Остали пословни приходи

Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају

Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају 

Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа

Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа

Нето добитак по основу продаје удела (учешћа) 

Нето губитак по основу продаје удела (учешћа) 

Приходи од накнада и провизија

Расходи накнада и провизија

Добитак по основу накнада и провизија (205-206) 

Губитак по основу накнада и провизија (206-205) 

Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха

Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха

1

ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Приходи од камата 

Расходи од камата

Добитак по основу камата (201-202) 

Губитак по основу камата (202-201) 

БИЛАНС УСПЕХА
1.1.2014. 30.6.2014.

у хиљадама динара

Позиција АОП
Износ
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од до

01.01.-30.06.
текуће године

01.01.-30.06. претходне 
године

2 3 4

301 6.747.308 6.085.506

302 3.627.653 3.292.740

303 2.805.770 2.765.551

304 313.768 27.072

305 117 143

306 5.581.215 5.564.946

307 1.643.785 1.443.313

308 1.254.813 1.409.010

309 1.172.819 1.365.457

310 359.229 378.858

311 1.150.569 968.308

312 1.166.093 520.560

313 0 0

314 7.391.195 9.016.972

315 0 0

316 0 9.016.972

317 7.391.195 0

318 5.080.472 7.089.031

319 3.629.977 2.356.435

320 1.450.495 0

321 0 4.732.596

322 3.476.816 2.448.501

323 0 0

324 0 59.394

325 0 1.921

326 3.476.816 2.387.186

327 0 0

328 0 0

329 0 0

330 0 0

331 0 0

332 0 0

333 0 0

334 91.739 172.164

335 0 0

336 0 0

337 91.739 172.164

338 0 0

339 0 0

340 0 0

341 91.739 172.164

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334) 

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328) 

II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339) 

6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности

7. Одливи за куповину удела (учешћа) 

8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава

9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина

10. Остали одливи из активности инвестирања

I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333) 

1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности

2. Приливи од продаје удела (учешћа) 

3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава

4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина

5. Остали приливи из активности инвестирања

VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 
314) 
16. Плаћени порез на добит

17. Исплаћене дивиденде

IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325) 

X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325) 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

12. Повећање депозита од банака и комитената

VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321) 

13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима

14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и 
краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа 
15. Смањење депозита од банака и комитената
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 
318) 

9. Одливи по основу других трошкова пословања
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и 
депозитима (301 минус 306)
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и 
депозитима (306 минус 301) 
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317) 

10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима

11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и 
краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа 

4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку

II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311) 

5. Одливи по основу камата

6. Одливи по основу накнада

7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода

8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода

1
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305) 

1. Приливи од камата

2. Приливи од накнада

3. Приливи по основу осталих пословних прихода

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
1.1.2014 30.6.2014.

у хиљадама динара

Позиција АОП
Износ
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20.7. Политика дивиденде 
 
Одлуку о расподели добити доноси Скупштина Банке, водећи рачуна о правима акционара са 
преференцијалним акцијама.  
 
Висина дивиденде која припада акционарима преференцијалних акција, утврђује се одлуком 
Скупштине Банке, приликом издавања ових акција. 
 
Уколико Банка оствари добит која је недовољна за измирење обавеза које произилазе из 
преференцијалних акција, исплата дивиденде на основу тих акција сразмерно се смањује, а 
део неизмирених обавеза преноси се у наредну годину. 
 
Ако се у одређеном периоду не исплаћује дивиденда по основу преференцијалних акција, за 
тај период не може се исплаћивати ни дивиденда по основу обичних акција. 
 
Дан на који се утврђује списак акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде)  
утврђује се одлуком Скупштине Банке. 
 
Акционар који после дана дивиденде, а пре исплате дивиденде, пренесе на друго лице своје 
акције на основу којих је стекао право на дивиденду, задржава то право. 
 
Банка не може исплаћивати акционарима дивиденде на терет акционарског  капитала Банке. 
 
20.7.1. Износ дивиденде по акцији у претходном периоду 
 
У претходном периоду Банка није вршила исплату дивиденде власницима обичних акција. 
 
Власницима преференцијалних акција дивиденда је исплаћена 2012. године у износу од 
9.614,00 динара по преференцијалној акцији (у наведени износ укључене су и кумулиране 
дивиденде за период када је Банка пословала са губитком).   
 
У Закључку Владе Републике Србије (05 Број: 422-3005/2013-1 од 05.04.2013. године), у 
образложеним разлозима за доношење овог Закључка на основу којег је преузет део 
имовине и део обавеза Развојне банке Војводина а.д. Нови Сад, као једна од датих мера 
подршке је да Банка не врши исплату дивиденде у периоду од најмање две наредне године. 
 
20.8. Судски, управни и арбитражни поступци 
 
Подаци о судским, управним и арбитражним поступцима на дан сачињавања Проспекта дају 
се за поступке који, сагласно законским прописима, имају велику вредност. 
 
По тужби Банке воде се 20 судских спорова укупне вредности 551 милион динара, 203 
хиљаде евра и 366 хиљада долара. 
 
Против Банке воде се 4 судска спора укупне вредности 5,5 милиона долара и 51,6 милиона 
динара. 
 
Банка је поверилац у 33 стечајна поступка са потраживањима укупне вредности 2,87 
милијарди динара и 3,58 милиона евра. 
 
20.9. Значајна промена финансијског или тржишног положаја Банке 
 
Након завршетка последњег финансијског раздобља за који су објављене ревидиране 
финансијске информације, у децембру 2014. године, повећан је капитал Банке за 4,7 
милијарди динара, издавањем обичних акција Седме емисије.   
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21.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
21.1. Акцијски капитал Банке 
 
Акцијски капитал Банке на дан 31.12.2014. године чине обичне и преференцијалне акције. 
 
Врста акција: Обичне акције Преференцијалне акције 
Број акција 917.556 5.278 
Номинална вредност 10.000,00 10.000,00 
CFI код: ESVUFR EPNXFR 
ISIN број: RSPSBGE91948 RSPSBGE48567 
 
Укупан акцијски капитал Банке је у потпуности уплаћен. 
 
Обичне и преференцијалне акције Банке уписане су и регистроване у Централном регистру, 
депоу и клирингу хартија од вредности. 
 
Банка нема сопствене акције, нема заменљиве хартије од вредности које дају право на 
стицање акција Банке и нема акције за које су издате изведене хартије од вредности. 
 
Давање права првенства при будућим повећањима капитала ближе је дефинисано у тачки 
21.2.3. Проспекта – Опис права, посебних погодности и ограничења издатих акција. 
 
У периоду од 2011. до 2014. године, извршене су следеће промене акцијског капитала Банке: 

1. 11.08.2011. године - смањење акцијског капитала за 47,09 милиона динара по основу 
поништења 4.709 (3.046 обичних и 1.663 преференцијалних) сопствених акција, 
појединачне номиналне вредности 10 хиљада динара; 

2. 18.12.2014. године - повећање акцијског капитала за 4,7 милијарди динара по основу 
издавања 470.000 обичних акција Седме емисије, појединачне номиналне вредности 
10 хиљада динара. 

 
Подаци о променама вредности акцијског капитала у наведеном периоду дати су у тачки 3. и 
20.1. Проспекта.  
 
21.2. Статут Банке 
 
Статут Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд – пречишћен текст (Број: А01-2-1229 од 
09.05.2012. године) – (у даљем тексту: Статут) уређује организацију и начин пословања 
Банке, састав, мандат, надлежност и поступак одлучивања органа Банке, мере и 
одговорност органа Банке за обезбеђење ликвидности и солвентности Банке, права, 
обавезе и одговорност чланова Управног и Извршног одбора Банке, као и запослених са 
посебним овлашћењима и одговорностима у Банци, потписивање и заступање Банке, начин 
вршења унутрашње контроле и унутрашње ревизије Банке и друга питања од значаја за 
пословање Банке, у складу са Законом о банкама, одредбама закона којима се уређују 
привредна друштва и другим законима и подзаконским прописима. 
 
Статут Банке доступан је на интернет страници Агенције за привредне регистре: 
www.apr.gov.rs.  
 
21.2.1. Опис делатности Банке уз навођење чланова Статута којима је то регулисано  
 
Чланом 12. Статута Банке прописано је да Банка, у складу са Законом о банкама, обавља 
следеће послове: 

1. депозитне послове (примање и полагање депозита); 
2. кредитне послове (давање и узимање кредита); 
3. девизне, девизно - валутне и мењачке послове; 
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4. послове платног промета; 
5. издавање платних картица; 
6. послове с хартијама од вредности (издавање хартија од вредности, послови кастоди 

банке и др.); 
7. брокерско - дилерске послове; 
8. издавање гаранција, авала и других облика јемстава (гаранцијски посао); 
9. куповину, продају и наплату потраживања (факторинг, форфетинг и др.); 
10. послове заступања у осигурању; 
11. послове за које је овлашћена законом; 
12. друге послове чија је природа сродна или повезана с пословима из тач. 1) до 11) овог 

става, у складу са Уговором о оснивању и овим Статутом. 
Банка послове из члана 12.  став 1. тачка 10. Статута обавља уз претходну сагласност 
Народне банке Србије. 
 
21.2.2. Кратак приказ одредаба Статута о органима Банке 
 
Чланом 23. Статута утврђено је да су органи Банке: Скупштина Банке, Управни одбор Банке 
и Извршни одбор Банке. 
 
Чланом 44. став 1. Статута утврђено је да су органи управљања Банком Управни одбор и 
Извршни одбор Банке. 
 
Чланом 44. став 2. Статута утврђено је да су Управни одбор и Извршни одбор Банке дужни 
да предузимају мере ради спречавања незаконитих или непримерених радњи и утицаја, који 
су штетни или нису у најбољем интересу Банке и њених акционара, а које врше лица која 
имају знатно или контролно учешће у Банци, у складу са Законом о банкама. 
 
Скупштина Банке 
 
Чланом 24. Статута утврђено је да Скупштину Банке чине акционари Банке, као и да 
акционари који имају 1% или више од 1% акција с правом гласа, право гласа остварују 
непосредно или преко својих представника, док акционари који имају мање од 1% акција с 
правом гласа, право гласа остварују преко заједничког пуномоћника, који има пуномоћје за 
најмање 1%. 
 
Надлежност Скупштине Банке утврђена је чланом 26. Статута. 
 
Управни одбор Банке 
 
Чланом 49. Статута утврђено је да је Управни одбор Банке одговоран: 

1. да пословање Банке буде у складу са законом, подзаконским прописима и актима 
Народне банке Србије, као и актима и процедурама које утврде органи Банке; 

2. за успостављање јединственог система управљања ризицима у Банци и за надзор над 
тим системом; 

3. да обезбеди да Извршни одбор Банке идентификује ризике којима је Банка изложена, 
као и да контролу тих ризика врши у складу са утврђеном стратегијом и политиком за 
управљање ризицима, као и стратегијом управљања капиталом; 

4. за тачност извештаја о пословању, финансијском стању и резултатима пословања 
Банке упућених акционарима, јавности и Народној банци Србије. 

 
Надлежност Управног одбора Банке утврђена је чланом 50. Статута. 
 
Извршни одбор Банке 
 
Чланом 54. Статута утврђена је надлежност Извршног одбора Банке, док је чланом 55. 
Статута утврђено да је Пословником о раду Извршног одбора Банке ближе уређен начин 
рада Извршног одбора Банке. 
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Други одбори у Банци 
 
Чланом 56. Статута утврђено је да се у Банци образују Одбор за праћење пословања Банке 
(Одбор за ревизију), Кредитни одбор Банке, Одбор за управљање активом и пасивом (ALСO 
одбор) и други одбори, у складу са Статутом. 
 
Унутрашња организација Банке 
 
Чланом 16. Статута утврђено је да Акт о унутрашњој организацији Банке утврђује: 

1. организационе јединице, њихову структуру и врсту послова; 
2. организационе облике, њихову структуру и врсту послова; 
3. критеријуме за оснивање и престанак рада, као и садржину одлуке о образовању 

организационих облика; 
4. одговорност запослених с посебним овлашћењима и одговорностима у Банци; 
5. друга питања од значаја за обављање послова из члана 12. Статута. 

 
Чланом 17. Статута утврђено је да се организационе јединице образују као сектори, у којима 
се могу образовати службе, одељења и одсеци. Службе и одељења могу се образовати као 
самостални организациони делови. 
 
Чланом 18. Статута утврђено је да се организациони облици образују као филијале, 
експозитуре и самостални шалтери, који немају статус правног лица, а новчани промет 
обављају у оквиру жиро - рачуна Банке. 
 
 
21.2.3. Опис права, посебних погодности и ограничења издатих акција 
 
Банка на дан 31.12.2014. године има издате обичне и преференцијалне акције.  
 
Права, посебне погодности и ограничења издатих акција утврђена су Уговором о оснивању 
Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд – пречишћен текст (број: А01-2-1230 од 
09.05.2012. године) – (у даљем тексту: Уговор о основању). 
 
Уговор о основању доступан је на интернет страници Агенције за привредне регистре: 
www.apr.gov.rs.  
 
Обичне акције 
 
Права, посебне погодности и ограничења за обичне акције утврђена су чланом 10. и 11. 
Уговора о оснивању. 

„Члан 10. 
 
Обична акција Банке Поштанска штедионица је акција која имаоцу даје: 

1. право учешћа и гласања на Скупштини Банке Поштанска штедионица, тако да једна 
акција увек даје право на један глас; 

2. право на исплату дивиденде; 
3. право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе Банке Поштанска 

штедионица у складу са законом којим се уређује стечај; 
4. право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих 

за обичне акције, из нових емисија; 
5. друга права утврђена законом којим се уређују привредна друштва. 

 
Акционари из става 1. овог члана право управљања у Скупштини и другим органима Банке 
Поштанска штедионица, остварују у складу са ставом 1. тачка 1. овог члана. 
 
Обичне акције не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске 
инструменте. 
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Члан 11.  
 
Акционари обичних акција имају право пречег уписа акција из нових емисија сразмерно 
номиналној вредности акција које поседују у моменту издавања.“ 
 
Преференцијалне акције 
 
Права, посебне погодности и ограничења за преференцијалне акције утврђена су чланом 
10а. Уговора о оснивању. 

„Члан 10а. 
 

Преференцијална акција Банке Поштанска штедионица је акција која имаоцу даје једно или 
више повлашћених права утврђених овим уговором и одлуком о издавању, као што су: 

1. право на дивиденду у унапред утврђеном новчаном износу или у проценту од њене 
номиналне вредности, која се исплаћује приоритетно у односу на имаоце обичних акција; 

2. право да му се неисплаћена дивиденда из тачке 1. овог става кумулира и исплати пре 
исплате дивиденди имаоцима обичних акција (кумулативна преференцијална акција); 

3. право првенства наплате из ликвидационог остатка или стечајне масе у односу на имаоце 
обичних акција; 

4. право претварања тих акција у обичне акције или у другу класу преференцијалних акција 
(заменљиве преференцијалне акције); 

5. право продаје преференцијалних акција акционарском друштву по унапред утврђеној 
цени или под другим условима; 

6. право учешћа у раду Скупштине Банке Поштанска штедионица без права гласа, осим у 
случајевима које закон којим се уређују привредна друштва другачује регулише; 

7. право пречег стицања акција исте класе из нових емисија; 
8. право приступа правним актима и другим документима и информацијама Банке 

Поштанска штедионица у складу са законом. 
 
Висина дивиденде која припада акционарима преференцијалних акција, утврђује се одлуком 
Скупштине Банке Поштанска штедионица, приликом издавања ових акција. 
 
Уколико Банка Поштанска штедионица оствари добит која је недовољна за измирење обавеза 
које произилазе из преференцијалних акција, исплата дивиденде на основу тих акција 
сразмерно се смањује, а део неизмирених обавеза преноси се у наредну годину. 
 
Ако се у одређеном периоду не исплаћује дивиденда по основу преференцијалних акција, за 
тај период не може се исплаћивати ни дивиденда по основу обичних акција.“ 
 
21.2.4. Опис активности које су потребне како би се променила права ималаца акција 
 
Статутом и Уговором о оснивању нису прецизиране активности које су потребне како би се 
променила права ималаца акција. 
 
21.2.5. Опис начина на који се сазивају годишње редовне и ванредне скупштине 
акционара 
 
Сазивање и одржавање седнице Скупштине Банке и Позив за седницу Скупштине Банке 
утврђени су чланом 31. и 32. Статута. 

 „Члан 31.  
 
Седница Скупштине Банке сазива се одлуком Управног одбора Банке, којом се утврђује 
датум, време и место одржавања, као и дневни ред седнице Скупштине Банке. 
 
Седнице Скупштине Банке одржавају се, по правилу, у седишту Банке, с тим да се редовна 
седница Скупштине Банке одржава у седишту Банке.  
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Одлуком Управног одбора Банке може се одредити да се седница Скупштине Банке одржи и 
ван седишта Банке. 
 
Позив за седницу Скупштине Банке упућује се акционарима, и то: 

1) за редовну седницу најкасније 30 дана, пре дана одржавања седнице; 
2) за ванредну седницу најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице. 

 
Управни одбор Банке обавестиће писаним путем Народну банку Србије о датуму одржавања 
и дневном реду седнице Скупштине Банке, у року предвиђеном за упућивање писаног 
позива акционарима Банке за седницу Скупштине Банке. 
Народна банка Србије може захтевати да се одређена питања уврсте у дневни ред 
Скупштине Банке. 
 
На поступак сазивања, обавештавања и рада, како редовне тако и ванредне седнице 
Скупштине Банке, примењују се одредбе закона којима се уређују привредна друштва, осим 
ако Законом о банкама није другачије прописано. 
 

Члан 32.  
 
Позив за седницу Скупштине Банке, Банка упућује акционарима тако што га у периоду 
утврђеном у члану 31. став 4. тачкa 1) и 2), објављује без прекида, до дана одржавања, на 
интернет страници Банке, интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет 
страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су 
укључене акције Банке. 

 
Позив за седницу Скупштине Банке обавезно садржи: 

1) дан слања позива; 
2) време и место одржавања седнице Скупштине Банке; 
3) предлог дневног реда седнице Скупштине Банке са јасном назнаком о којим тачкама 

дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног 
броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;  

4) обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу Скупштине 
Банке; 

5) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине Банке и јасно и 
прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање;  

6) формулар за давање пуномоћја; 
7) oбавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари 

Банке на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине Банке.  
 

Обавештење из става 2. тачка 7) овог члана нарочито садржи: 
1) податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање 

питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему то 
обавештење може да садржи и само те рокове под условом да је у њему јасно 
наведено да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет 
страници Банке; 

2) опис процедуре за гласање преко пуномоћника,  
3) опис процедуре за гласање у одсуству, односно за гласање електронским путем, 

укључујући и формуларе за такво гласање. 
 
У позиву за седницу Скупштине Банке уместо елемената из става 2. тачка 4), 6) и 7) овог 
члана, може се назначити интернет страница Банке са које се ти подаци, односно документи 
могу преузети. 
 
Позив за ванредну седницу Скупштине Банке обавезно садржи и разлогe због којих се 
Скупштина Банке сазива.“ 
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21.2.6. Кратак опис одредбе Статута која даје могућност да се одложи или спречи 
стицање контролног пакета акција Банке 
 
Не постоје одредбе у Статуту или Уговору о оснивању које дају могућност да се одложи или 
спречи стицање контролног пакета акција Банке. 
 
21.2.7. Одредбе Статута или другог акта Банке које налажу обелодањивање учешћа у 
основном капиталу Банке или у гласачким правима 
 
Не постоје одредбе у Статуту или Уговору о оснивању које налажу обелодањивање учешћа у 
основном капиталу Банке или у гласачким правима. 
 
21.2.8. Посебне одредбе Статута које се односе на промену основног капитала  
 
Чланом 26. став 1. тачка 5), 6), 8) и 9) Статута утврђено је да је надлежност Скупштине Банке и 
да: одлучује о повећању и смањењу капитала Банке; одлучује о улагањима капитала у другу 
банку или у друга правна лица; одлучује о конвертовању врста акција, промени номиналне 
вредности и о издавању нових хартија од вредности; одлучује о стицању, отуђењу или 
поништавању сопствених акција. 
 
 
22.  ЗНАЧАЈНИ УГОВОРИ 
 
Банка није, у раздобљу од две године пре датума израде Проспекта, закључила значајне 
уговоре. 
 
Банка није члан групе (концерна), те не постоје уговори који су закључени од стране члана 
групе којој припада и Банка, а који садрже било коју одредбу на основу које члан групе има 
обавезу или право значајно за групу.  
  
 
23.  ИНФОРМАЦИЈЕ ЧИЈИ СУ ИЗВОР ТРЕЋА ЛИЦА И ИЗЈАВЕ СТРУЧЊАКА 
 
У Проспекту нису укључена мишљења или извештаји које су израдили трећа лица и која 
имају признат статус стручњака у неком подручју, осим извештаја незавизног ревизора. 
 
Банка у Проспект није укључивала ни информације чији су извор трећа лица.   
 
 
24.  ДОКУМЕНТИ ДОСТУПНИ НА УВИД 
 
Сва документа која су у вези са овим Проспектом:  

1. Статут Банке; 
2. Уговор о оснивању Банке; 
3. Извештаји о ревизији редовних годишњих Финансијских извештаја Банке за 2011., 

2012. и 2013. годину; 
 
доступни су и могу се прегледати у седишту Банке у Београду, Улица Краљице Марије број 
3, канцеларија 449, сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.   
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25.  ИНФОРМАЦИЈЕ О УДЕЛИМА                                                                                             
 
Банка на дан израде Проспекта има следеће учешће у капиталу других правних лица: 
 

Р.бр. Правно лице Број акција Вредност у 
000 РСД % учешћа 

1. Chip Card a.д. Београд 18.945 18.945 8,50% 
2. Београдска берза а.д. Београд 140 4.228 3,36% 
3. Глобос осигурање а.д.о. Београд 12.133 910 0,89% 
4. Тржиште новца а.д. Београд 4 179 0,57% 
5. Привредна банка Београд а.д. у стечају 13.868 0 0,24% 

 
Обзиром на покренут стечајни поступак, вредност учешћа Банке у капиталу Привредне 
банке Београд а.д. у стечају није дата.  
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сматра одговарајућим у датим околностима, процени да ли је потенцијална одлука о 
куповини обичних акција Седме емисије у потпуности у складу са његовим финансијским 
потребама, идејама и циљевима, односно да ли је то одговарајућа и прихватљива 
инвестиција. 
 
Ризик промене тржишне вредности акција  
 
Тржишна вредност је оцењени новчани износ за који имовина може бити размењена на 
одређени датум, у трансакцији између заинтересованог купца и заинтересованог продавца и 
под утицајем фактора волатилности тржишта, може се мењати. 
 
Ризик од губитка приноса 
 
Финансијско пословање Банке одређује износ приноса у облику дивиденде која припада 
власницима акција. Одлуку о исплати дивиденде доноси Скупштина Банке. У случају 
пословања са губитком, Банка не исплаћује дивиденду. 
 
Ризик од губитка уложених средстава 
 
Инвестирање у обичне акције Седме емисије може резултирати и потпуним губитком 
уложеног новца. У случају ликвидације или стечаја Банке, власници обичних (редовних)  
акција су последњи у намирењу из ликвидационе/стечајне масе. 
 
 
3.  КЉУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
3.1. Изјава о капиталу 
 
Капитал Банке довољан је за подмирење њених тренутних обавеза и пројеката. 
 
3.2. Капитализација и задуженост 
 
Банка на дан 30.11.2014. године, на основу података из неревидираног извештаја Биланса 
стања, има следеће показатеље капитализације и задужености: 
 
Р.бр. Показатељи капитализације и задужености У 000 РСД

1. Укупне обавезе 96.789.010
2. Укупна средства 109.690.346
3. Укупан капитал 12.901.336
4. Степен задужености (укупне обавезе/укупна средства) 0,88
5. Степен капитализације (укупан капитал/укупна средства) 0,12
6. Показатељ адекватности капитала 16,58%

 
Банка нема неизмирених обавеза према повериоцима, ликвидна је и солвентна. 
 
3.3. Интереси правних/физичких лица у вези са понудом и укључењем акција 
 
Не постоје интереси трећих лица у вези са понудом и укључењем на МТП тржиште обичних 
акција Седме емисије Банке. 
 
3.4. Разлози за понуду и коришћење средстава 
 
Проспект је сачињен ради укључења у трговање обичних акција Седме емисије на МТП 
тржиште Београдске берзе.  
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4.  ИНФОРМАЦИЈЕ О АКЦИЈАМА КОЈЕ ЋЕ БИТИ УКЉУЧЕНЕ У ТРГОВАЊЕ 
 
Предмет укључења на МТП тржиште Београдске берзе су 470.000 комада обичних акција 
Седме емисије, појединачне номиналне вредности 10.000,00 динара. 
 
Укупна номинална вредност обичних акција које су издате Седмом емисијом износи 
4.700.000.000,00 динара. 
 
Обичне акције Седме емисије носе ознаку CFI кода: ESVUFR и ISIN броја: RSPSBGE91948, 
које је доделио Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. 
 
Емисиона цена обичне акције Седме емисије у износу од 10.000,00 динара је утврђена на 
60. седници Управног одбора Банке доношењем Одлуке о утврђивању емисионе цене 
обичних акција Седме емисије Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (Број: А01-3-
2153/3  УО IV-60/3 од 10.11.2014. године). 
 
Обичне акције Седме емисије плаћене су у новцу – динарима. 
 
Обична акција Банке имаоцу даје следећа права: 

1. право учешћа и гласања на Скупштини Банке, тако да једна акција увек даје право на 
један глас; 

2. право на исплату дивиденде; 
3. право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе Банке у складу са 

законом којим се уређује стечај; 
4. право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих 

за обичне акције, из нових емисија; 
5. друга права утврђена законом којим се уређују привредна друштва. 

 
Обичне акције Банке не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске 
инструменте. 
 
У току израде овог Проспекта нису донети планови за нову емисију акција.   
 
Не постоји обавеза лица са контролним положајем у Банци – Републике Србије за упућивање 
понуде за преузимање акција Банке, сагласно одредбама Закона о преузимању акционарских 
друштава.  
 
У претходне две године није било понуда за преузимање акција Банке, сходно одредбама 
Закона о преузимању акционарских друштава. 
 
4.1.  Порези и друга давања у вези са акцијама 
 
Кратак преглед пореза и других давања у вези са акцијама сачињен је сходно законским 
прописима важећим у Републици Србији у периоду израде Проспекта, те Банка неће 
допуњавати Проспект нити обавештавати потенцијалне инвеститоре и имаоце акција о 
евентуалним накнадним изменама законских прописа, као ни о накнадним тумачењима, 
судским или управним одлукама које могу изменити наведене порезе и друга давања у вези са 
акцијама и имати друге пореске последице по имаоце акција. 
 
Инвеститори који разматрају куповину акција Банке, као и сви имаоци акција Банке дужни су да 
се информишу о пореским обавезама које могу проистећи из власништва или било каквог 
располагања акцијама Банке. 
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Порез на пренос апсолутних права  
 
Изменама Закона о порезу на имовину ("Службени гласник РС" број 5/2009) у делу Порез на 
пренос апсолутних права из члана 23. тачка 3) брисана је обавеза плаћања пореза на 
пренос апсолутних права при преносу права на хартијама од вредности уз накнаду у новцу. 
 
Порез на наслеђе и поклон  
 
Порез на наслеђе и поклон не плаћа се на пренос акција без накнаде сагласно одредбама 
Закона о порезу на имовину. 
 
Порез на капиталну добит  
 
Сходно одредбама Закона о порезу на доходак грађана капиталним добитком се сматра 
приход који обвезник (резидент и нерезидент) оствари продајом, односно другим преносом 
уз накнаду хартија од вредности. Пореска стопа износи 15% од износа оствареног 
капиталног добитка.  
 
Сходно одредбама Закона о порезу на добит правних лица, капитални добитак се укључује у 
опорезиву добит. 
 
Пореска стопа на приходе по основу капиталног добитка које је остварио нерезидентни 
обвезник од резидентног обвезника износи 20%, осим уколико је међународним уговором 
или споразумом о избегавању двоструког опорезивања другачије уређено.  
 
Порез на приходе од капитала - дивиденду  
 
Порез на приход од капитала, а који се односи на порез по основу примања дивиденде за 
резиденте, регулисан је одредбама Закона о порезу на доходак грађана и обрачунава се и 
плаћа по одбитку у тренутку исплате дивиденде по стопи од 15%. 
 
Приход од капитала правних лица резидената, а који се односи на примање дивиденде, 
регулисан је одредбама Закона о порезу на добит правних лица.  
 
Порез на приход од капитала нерезидената (правних и физичких лица), а који се односи на 
примање дивиденде, обрачунава исплатилац прихода примењујући одредбе међународних 
уговора или споразума о избегавању двоструког опорезивања, односно законске одредбе. 
 
Порез на додату вредност (ПДВ) 
 
Сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност, ПДВ се не плаћа у промету новца и 
капитала код пословања и посредовања у пословању акцијама, уделима у друштвима и 
удружењима, обвезницама и другим хартијама од вредности, осим пословања које се 
односи на чување и управљање хартијама од вредности. 
 
 
5.  УСЛОВИ ПОНУДЕ 
 
Проспект је сачињен ради укључења у трговање обичних акција Седме емисије на МТП 
тржиште Београдске берзе.  
 
Обичне акције Седме емисије издате су на основу Одлуке о издавању јавном понудом 
Седме емисије обичних акција Банке Поштанска штедионица,а.д., Београд ради повећања 
основног капитала, без објављивања проспекта (Број: СК А01-2-2244/4 СК-53/4 од 
01.12.2014. године), коју је донела Скупштина Банке на седници одржаној 1. децембра 2014. 
године. 
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Овом Одлуком предвиђено је издавање 470.000 обичних акција у укупном обиму од 
4.700.000.000,00 динара, CFI код ESVUFR и ISIN број RSPSBGE91948, појединачне 
номиналне вредности 10.000,00 динара. Обичне акције Седме емисије продате су по 
емисиониј цени од 10.000,00 динара. 
 
Упис обичних акција Седме емисије извршен је у Комерцијалној банци а.д. Београд. Уплата 
за уписане обичне акције Седме емисије извршена је на посебан рачун Банке отворен у 
Комерцијалној банци а.д. Београд. 
 
Дана 18. децембра 2014. године Република Србија је у потпуности извршила упис и уплату 
обичних акција Седме емисије, а истог дана Банка је извршила упис и регистрацију Седме 
емисије обичних акција у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности и 
Регистру привредних субјеката, чиме је реализован Закључак Владе Републике Србије од 7. 
децембра 2014. године. 
 
 
6.  УКЉУЧЕЊЕ У ТРГОВАЊЕ 
 
Банка ће, по добијању Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу овог 
Проспекта, поднети захтев Београдској берзи а.д. Београд за укључење у трговање Седме 
емисије обичних акција на МТП тржиште (MTP Belex), по којем Београдска берза доноси 
решење. 
 
Београдска берза а.д. Београд издала је 24. децембра 2014. године Потврду о спремности 
да обичне акције Седме емисије укључи у трговање на МТП тржиште (MTP Belex) 
Београдске берзе.   
 
Услови за пријем хартија од вредности на МТП тржиште су прописани Правилима 
пословања Београдске берзе а.д. Београд. 
 
На основу решења Београдске берзе а.д. Београд од 21. јуна 2013.године, претходно издате 
акције Банке укључене су у трговање на МТП тржиште (MTP Belex).   
 
Банка није приватно уписивала или нудила акције исте класе, односно хартије од вредности 
друге класе за приватно или јавно пласирање, истовремено, или готово истовремено, са 
издавањем обичних акција Седме емисије за које се тражи укључење на МТП тржиште (MTP 
Belex).  
 
Не постоје лица која су се обавезала да ће деловати као посредници при секундарном 
трговању, обезбеђујући ликвидност помоћу понуђене и тражене цене. 
 
Банка неће предузимати механизме стабилизације цена, односно механизме за одржавање 
цене у одређеним оквирима. 
 
 
7.  ИМАОЦИ АКЦИЈА КОЈИ ПРОДАЈУ АКЦИЈЕ 
 
Oбичне акције Седме емисије Банка је издала јавном понудом квалификованом инвеститору 
– Републици Србији, без објављивања проспекта. 
 
Не постоје споразуми о забрани продаје акција („Lock-up“ споразуми) у којем је Банка 
уговорна страна или који би Банку обавезивали на било који начин. 
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на МТП тржиште Београдске берзе 
 

Страна 639 
 

8.  ТРОШКОВИ УКЉУЧЕЊА 
 
Процењени трошкови Банке за укључење Седме емисије обичних акција на МТП тржиште 
Београдске берзе су: 

У 000 РСД 
Р.бр. Основ Износ 

1. Комисија за хартије од вредности – одобрење Проспекта 9.400
2. Београдска берза – Потврда о спремности укључења на МТП тржиште 5
3. Београдска берза – Укључење обичних акција на МТП тржиште 60
4. Објава обавештења о проспекту у дневним новинама 45

Укупно 9.510
  
 
9.  РАЗВОДЊАВАЊЕ  
 
Промене % учешћа имаоца обичних акција након издавања Седме емисије су: 
 

ОБИЧНЕ АКЦИЈЕ 
Пре издавања Након издавања Акционар 

Број акција % учешћа Број акција % учешћа 
Република Србија 214.159 47,85% 684.159 74,56%
ЈП Пошта Србије 221.889 49,58% 221.889 24,18%
Републички фонд ПИО 11.190 2,50% 11.190 1,22%
Фонд за развој Републике Србије 318 0,07% 318 0,04%

Укупно 447.556 100,00% 917.556 100,00%
 
 
10.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
У изради Проспекта нису ангажовани посебни саветници и није укључено мишљење или 
извештај које је израдило треће лице, а коме је признат статус стручњака у неком подручју. 
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