
 

 

 
На основу члана 67. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 

("Службени гласник РС" број 47/2006) и члана 4. Правилника о садржини и начину извештавања јавних 
друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС" број 100/2006 и 
116/2006), Банка Поштанска штедионица, а.д. Београд објављује 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2007. ГОДИНУ 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ  

1) Назив, седиште, адреса,  
матични број и ПИБ 

Банка Поштанска штедионица, а.д. Београд, 
 ул. Краљице Марије број 3; МБ: 07004893; ПИБ: 100002549 

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

3) Број и датум решења о упису у 
регистар привредних субјеката БД 5698/2005 од 20.4.2005. године 

4) Делатност (шифра и опис) 65121 - Банкарске организације 

5) Број запослених  
на дан 31.12.2007. године 1.421 

6) Број акционара  
на дан 31.12.2007. године 404 

Име и презиме/Назив акционара Број акција % учешћа 
1.   Република Србија 133.650 49,23% 
2.   ЈП ПТТ саобраћаја Србија 109.360 40,28% 
3.   Републичка фонд за ПИО запосл. 11.141 4,10% 
4.  САБ Монет а.д. Београд  2.140 0,79% 
5.   Erste Bank a.d. Novi Sad 1.097 0,40% 
6.   GCA Management AB 822 0,30% 
7.   МБ банка а.д. Ниш у ликвидацији 811 0,30% 
8.   UniCreditBank a.d. Srbija-кастоди 800 0,29% 
9.   Марић Радомир 516 0,19% 

7) 
Десет највећих акционара 
на дан 31.12.2007. године 
 

10. Антикор а.д. 498 0,18% 

на дан 31.12.2007. године након спроведених докапи-
тализација почетком 2008. г.8) Вредност основног капитала Банке 

404.187 хиљада динара 3.286.714 хиљада динара 
Обичне Преференцијалне 

Број 264.550 Број 6.941 
CFI код ESVUFR CFI код EPNXFR 9) Број издатих акција  

на дан 31.12.2007. године 
ISIN број RSPSBGE91948 ISIN број RSPSBGE48567 

10) Подаци о зависним друштвим ----- 

11) Ревизорска кућа која је ревидирала 
последњи финансијски извештај «КПMГ» д.о.о. Београд 

12) Организовано тржиште  
на које су укључене акције Београдска берза а.д. Београд 

 
2. ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА НА ДАН 31.12.2007. ГОДИНЕ 
1) Управни одбор Банке 

Име, презиме и 
пребивалиште Образовање Запослење 

на дан 31.12.2007. 

Чланство у управним и 
надзорним одборима 
других друштава 

Исплаћен нето 
износ накнаде у 

000 динара 

Број и % 
акција које 
има у а.д. 

Никола Шуљагић, 
Београд – председник УО 

дипломирани 
економиста „Carnex“ а.д. Врбас ----- 1.500 ----- 

Љубиша Јевђић, 
Београд – члан УО 

дипломирани 
економиста 

ЈП „Пословни простор  
– Вождовац“ ----- 1.140 ----- 

Жељко Ивањи,  
Београд – члан УО 

дипломирани 
правник 

ЈП ПТТ саобраћаја 
„Србија“ ----- 1.140 ----- 

Родољуб Ранковић, 
Београд – члан УО 

дипломирани 
саобраћајни 
инжењер 

ЈП ПТТ саобраћаја 
„Србија“ ----- 1.140 ----- 

 

Милун Симић, 
Крагујевац – члан УО 

дипломирани 
економиста 

ЈП ПТТ саобраћаја 
„Србија“ ----- 1.140 ----- 

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


 Горан Лончар,  
Београд – члан УО 

дипломирани 
правник 

РФ ПИО запослених ----- 1.140 ----- 

2) Извршни одбор Банке 
Име, презиме и 
пребивалиште Образовање Садашње запослење 

Чланство у управним и 
надзорним одборима 
других друштава 

Исплаћен нето 
износ накнаде у 

000 динара 

Број и % 
акција које 
има у а.д. 

др Срђан Цекић, 
Београд 

Доктор 
економских 

наука 

председник  
Извршног одбора Банке ----- 2.876 ----- 

Јелена Мијаиловић 
Милојевић, Београд 

дипломирани 
правник 

члан  
Извршног одбора Банке ----- 2.470 ----- 

 

Јасминка Бошњак, 
Београд 

дипломирани 
филолог 

члан  
Извршног одбора Банке ----- 2.347 ----- 

3) Писани кодекс понашања Управе и web-site на коме је објављен Није донет као посебан документ 
 
3. ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА 
 1) Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике 

 

Банка је у 2007. години остварила добре резултате на пољу ликвидности, депозитних послова и јачању система 
контроле над свим ризицима пословања којима је Банка изложена. 
Остварени финансијски резултат Банке последица је неусклађености прописаног нивоа основног капитала и бруто 
пласмана одобрених становништву. 

2) Анализа пословања друштва пре и након спроведених докапитализација почетком 2008. године 
 на дан 31.12.2007. године након спроведених докапита-

лизација почетком 2008. год. 
Принос на укупни капитал (ROTC) -7,07 0,01 

Нето принос на сопствени капитал (ROE) -62,90 0,04 
Нето добитак (у 000 RSD) -1.299.862 163.666 

Степен задужености* 0,19 0,06 
Ликвидност I степена* 0,46 0,45 
Ликвидност II степена* 0,93 1,14 

Нето обртни капитал у 000 RSD (NWC) -1.172.535 2.561.062 
Обичне акције Преференцијалне акције 

Највиша 85.000,00 Највиша 58.000,00 Цена акција у 2007. години 
Најнижа 25.200,00 Најнижа 17.000,00 

Тржишна капитализација на дан 31.12.2007. године 8.848.147.000,00 RSD 

на дан 31.12.2007. године након спроведених докапита-
лизација почетком 2008. год. Добитак по акцији 

-4.787,86 RSD  444,75 RSD 
Обичне акције Преференцијалне акције 

у 2005. ----- у 2005. 198 RSD 
у 2006. ----- у 2006. 201 RSD 

 

Исплаћена дивиденда 

у 2007. ----- у 2007. ----- 

3) Информације о остварењима друштва  
по сегментима у складу са захтевима МРС 14 ----- 

4) Промене веће од 10%  
у односу на претходну годину ----- 

5) 
Неизвесност наплате прихода / могући  
будући трошкови који могу значајно  
утицати на финансисјку позицију друштва 

----- 

6) Информације о стању (број и %), стицању,  
продаји и поништењу сопствених акција ----- 

7) 
Улагања у истраживање и развој  
основне делатности, информационе  
технологије и људских ресурса 

Банка ће, сагласно донетим одлукама Скупштине Банке у 
2008. години, усмерити улагања ка ширењу пословне мреже 
укључујући и мрежу банкомата, развоју и заштити 
информационе технологије. 

8) Износ, начин формирања и употреба  
резерви у последње две године 

У послење две године, због исказаног негативног резултата 
пословања, резерве су формиране само по основу 
ревалоризације основних средстава, нематеријалних 
улагања и учешћа у капиталу у износу од 1.435 хиљада 
динара за 2007. годину, односно 2.698 хиљада динара за 
2006. годину. 

9) Битни догађаји који су се десили од дана 
билансирања до дана подношења извештаја 

Почетком 2008. године реализоване су Четврта и Пета 
емисија обичних акција, којима је Банка докапитализована са 
3.471,4 милиона динара. 

 10) Остали битни догађаји садржани  
у проспекту, а који нису напред наведени 

Банка у 2008. години планира нову докапитализацију 
Шестом емисијом обичних акција у вредности око 20,0 
милиона EUR-а. 

*Напомена: Показатељи степен задужености, ликвидност I и II степена израчунати су сагласно Одлуци Народне банке 
Србије о основним елементима поступака одобравања и наплате потраживања банака и других финансијских организација      
О. Бр. 89 од 10. јула 2002. године ("Службени лист СРЈ" број 39/2002 и "Службени гласник РС" број 51/2005). 
 
 
 



 
4. ОСТАЛО 

1) 
Остала питања од значаја за разумевање правног, 
финансијског и приносног положаја акционарског 
друштва као и за процену вредности његових 
хартија од вредности 

Реализованом Четвртом и Петом емисијом обичних акција у 
2008. години, Банка је ускладила показатеље улагања 
Банке, као и друге показатеље са прописаним вредностима. 
Скупштина Банке је на 32. редовној седници, одржаној 
23.04.2008. године, донела Одлуку о покрићу губитка Банке 
Поштанска штедионица, а.д. Београд по финансијским 
извештајима Банке за 2007. годину. 

 
          

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ 
 
 
Јасминка Бошњак, члан                  Јелена Мијаиловић Милојевић, члан             др Срђан Цекић, председник           


