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ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 
 
 
У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 i 
108/2016) и Правилником Комисије за хартије од вредности o форми, минималном садржају 
информацијa које треба укључити у проспект и основни проспект и oглашавању у вези са проспектом  
( „Службени гласник РС“ , бр. 89/2011, 14/2013, 14/2016 i 74/2016) „АИК БАНКА“ а.д. Београд, у даљем 
тексту: Банка) објављује Годишњи документ о објављеним информацијама за 2017. годину. 
 

Редни 
број 

Датум објаве Објављена информација Место објаве информације Интернет страница 

1. 16.05.2017. Годишњи документ о објављеним 
информацијама 

- Интернет страница Банке 
- Београдска берза 
- Комисија за хартије од 
вредности 

- www.aikbanka.rs 
- www.belex.rs 
- www.sec.gov.rs 

2. 05.06.2017. 
 
(датум објаве на 
сајту АПР-а, 
датум предаје 
31.05.2017.) 

Измене и допуне Уговора о 
оснивању 

- Агенција за привредне 
регистре РС 

- www.apr.gov.rs 

3. 31.05.2017. 
 
 
05.06.2017. 
(датум објаве на 
сајту АПР-а, 
датум предаје 
31.05.2017.) 

Пречишћени текст Уговора о 
оснивању 

- Интернет страница Банке 
 
 
- Агенција за привредне 
регистре РС 

- www.aikbanka.rs 
 
 
- www.apr.gov.rs 

4. 31.07.2017. 
 
 
 
03.08.2017. 
(датум објаве на 
сајту АПР-а, 
датум предаје 
31.07.2017.) 

Сазивање Скупштине акционара - Интернет страница Банке 
- Београдска берза 
- Комисија за хартије од 
вредности 
- Агенција за привредне 
регистре РС 
- Централни регистар  
депо и клиринг хартија од 
вредности 

- www.aikbanka.rs 
- www.belex.rs 
- www.sec.gov.rs 
- www.apr.gov.rs 
- www.crhov.rs 

5. 31.07.2017. Укупан број акција и права гласа 
на дан објаве позива за 40. 
седницу Скупштине, укључујући и 
број акција сваке класе која има 
право гласа по тачкама дневног 
реда седнице 

- Интернет страница Банке - www.aikbanka.rs 

6. 31.07.2017. Предлог измена Статута - Београдска берза - www.belex.rs 

7. 23.08.2017. Извештај са одржане ванредне 
седнице Скупштине акционара 

- Интернет страница Банке 
- Београдска берза 
- Комисија за хартије од 
вредности 

- www.aikbanka.rs 
- www.belex.rs 
- www.sec.gov.rs 

8. 30.08.2017. Записник са 40. седнице 
Скупштине 

- Интернет страница Банке - www.aikbanka.rs 

9. 30.08.2017.  Допуна Одлуке о расподели 
добити  

- Интернет страница Банке 
- Београдска берза 
- Комисија за хартије од 
вредности 

- www.aikbanka.rs 
- www.belex.rs 
- www.sec.gov.rs 

10. 30.08.2017. Полугодишњи извештај за 2017. 
годину 

- Интернет страница Банке 
- Београдска берза 
- Комисија за хартије од 
вредности 

- www.aikbanka.rs 
- www.belex.rs 
- www.sec.gov.rs 
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11. 20.10.2017. 
 
 
 
06.11.2017. 
(датум објаве на 
сајту АПР-а, 
датум предаје 
20.10.2017.) 

Сазивање Скупштине акционара - Интернет страница Банке 
- Београдска берза 
- Комисија за хартије од 
вредности 
- Агенција за привредне 
регистре РС 
- Централни регистар  
депо и клиринг хартија од 
вредности 

- www.aikbanka.rs 
- www.belex.rs 
- www.sec.gov.rs 
- www.apr.gov.rs 
- www.crhov.rs 

12. 20.10.2017. Укупан број акција и права гласа 
на дан објаве позива за XLI 
седницу Скупштине, укључујући и 
број акција сваке класе која има 
право гласа по тачкама дневног 
реда седнице 

- Интернет страница Банке - www.aikbanka.rs 

13. 20.10.2017. Предлог измена Уговора о 
оснивању 

- Београдска берза - www.belex.rs 

14. 20.10.2017. 
 
31.10.2018. 
(датум објаве на 
сајту АПР-а, 
датум предаје 
20.10.2018.) 

Нацрт уговора о припајању - Интернет страница Банке 
 
- Агенција за привредне 
регистре РС 

- www.aikbanka.rs 
 
- www.apr.gov.rs 

15. 20.10.2017. 
 
20.10.2017. 
 
31.10.2018. 
(датум објаве на 
сајту АПР-а, 
датум предаје 
20.10.2018.) 

Обавештење акционарима Банке - Интернет страница Банке 
 
 
 
 
 
- Агенција за привредне 
регистре РС 

- www.aikbanka.rs 
 
 
 
 
 
- www.apr.gov.rs 
 

16. 20.10.2017. Обавештење повериоцима „АИК 
БАНКЕ“ а.д. Београд о спровођењу 
статусне промене припајања 
ЈУБАНКЕ АД БЕОГРАД „АИК 
БАНЦИ“ а.д. Београд 

- Интернет страница Банке - www.aikbanka.rs 

17. 23.11.2017. Извештај са одржане седнице 
Скупштине акционара 

- Интернет страница Банке 
- Београдска берза 
- Комисија за хартије од 
вредности 

- www.aikbanka.rs 
- www.belex.rs 
- www.sec.gov.rs 

18. 29.11.2017. Записник са XLI седнице 
Скупштине 

- Интернет страница Банке - www.aikbanka.rs 

19. 21.12.2017. Искључење акција са Open Market 
и укључење акција на MTP Belex - 
AIK банка а.д. Београд - AИKБ 

- Београдска берза - www.belex.rs 

 22.12.2017. Измене и допуне Уговора о 
оснивању 

- Агенција за привредне 
регистре РС 

- www.apr.gov.rs 

20. 22.12.2017.  Пречишћени текст Уговора о 
оснивању 

- Интернет страница Банке 
- Агенција за привредне 
регистре РС 

- www.aikbanka.rs 
- www.apr.gov.rs 

21. 29.01.2018. 
 
 
 
01.02.2018. 
(датум објаве на 
сајту АПР-а, 
датум предаје 
29.01.2018.) 

Сазивање Скупштине акционара - Интернет страница Банке 
- Београдска берза 
- Комисија за хартије од 
вредности 
- Агенција за привредне 
регистре РС 
- Централни регистар  
депо и клиринг хартија од 
вредности 

- www.aikbanka.rs 
- www.belex.rs 
- www.sec.gov.rs 
- www.apr.gov.rs 
- www.crhov.rs 

22. 29.01.2018. Укупан број акција и права гласа 
на дан објаве позива за XLII 
седницу Скупштине, укључујући и 
број акција сваке класе која има 

- Интернет страница Банке - www.aikbanka.rs 

http://www.aikbanka.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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право гласа по тачкама дневног 
реда седнице 

23. 29.01.2018. Предлог измена Статута - Београдска берза - www.belex.rs 

24. 22.02.2018. Извештај са одржане седнице 
Скупштине акционара 

- Интернет страница Банке 
- Београдска берза 
- Комисија за хартије од 
вредности 

- www.aikbanka.rs 
- www.belex.rs 
- www.sec.gov.rs 

25. 27.02.2018. Записник са XLII седнице 
Скупштине 

- Интернет страница Банке - www.aikbanka.rs 

26. 27.03.2018. 
 
 
 
30.03.2018. 
(датум објаве на 
сајту АПР-а, 
датум предаје 
27.03.2018.) 

Сазивање Скупштине акционара - Интернет страница Банке 
- Београдска берза 
- Комисија за хартије од 
вредности 
- Агенција за привредне 
регистре РС 
- Централни регистар  
депо и клиринг хартија од 
вредности 

- www.aikbanka.rs 
- www.belex.rs 
- www.sec.gov.rs 
- www.apr.gov.rs 
- www.crhov.rs 

27. 27.03.2018. Укупан број акција и права гласа 
на дан објаве позива за XLIII 
седницу Скупштине, укључујући и 
број акција сваке класе која има 
право гласа по тачкама дневног 
реда седнице 

- Интернет страница Банке - www.aikbanka.rs 

28. 27.03.2018. Предлог измена Статута - Београдска берза - www.belex.rs 

29. 30.04.2018. 
 
 
(датум објаве на 
Берзи 
03.05.2018, 
датум предаје 
30.04.2018.) 

Извештај са одржане седнице 
Скупштине акционара 

- Интернет страница Банке 
- Комисија за хартије од 
вредности 
- Београдска берза 
 

- www.aikbanka.rs 
- www.sec.gov.rs 
 
- www.belex.rs 
 

30. 08.05.2018. Записник са XLIII седнице 
Скупштине 

- Интернет страница Банке - www.aikbanka.rs 

31. 09.05.2018. Годишњи извештај за 2017. - Интернет страница Банке 
- Београдска берза 
- Комисија за хартије од 
вредности 

- www.aikbanka.rs 
- www.belex.rs 
- www.sec.gov.rs 

 
Годишњи извештај о објављеним информацијама доступан је на интернет страници АИК БАНКЕ АД 
БЕОГРАД (www.aikbanka.rs), интернет страници Београдске берзе ад (www.belex.rs) интернет страници 
Комисије за хартије од вредности (www.sec.gov.rs). 
 
Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ o објављеним информацијама 
могу бити застареле. 

 
„АИК БАНКА“ a.d. Београд 

Извршни одбор: 
 
 

_____________________________________ 
Јелена Галић, Председник Извршног одбора 

 
 

_____________________________________ 
Дејан Васић, Члан Извршног одбора 

http://www.sec.gov.rs/
http://www.aikbanka.rs/
http://www.belex.rs/
http://www.sec.gov.rs/



