
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ 
- ОБАВЕШТЕЊЕ  О СПРОВЕДЕНОЈ СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА ПРИВРЕДНЕ 

БАНКЕ А.Д. ПАНЧЕВО И ЗАМЕНИ АКЦИЈА ПО ОСНОВУ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ПРИПАЈАЊА – 
 
 

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ДРУШТВУ: 
Назив, седиште  
и матични број 

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

Основна делатност Обављање депозитних, кредитних и других банкарских послова 
у земљи и иностранству, у складу са Законом 

2. НАЗИВ ИЗВЕШТАЈА:    Обавештење  о спроведеној статусној промени припајања Привредне банке а.д. 
Панчево и замени акција по основу статусне промене припајања 

3. ИЗЈАВА: Извештај о битном догађају састављен је у складу са чл. 63. и 64. Закона о тржишту хартија од вредности 
и других финансијских инструмената ("Сл.гласник РС" бр.47/06) и Правилником о садржини и начину извештавања 
јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Сл. гласник РС" бр.100/06 и 116/6).
4. ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА: 
                    У складу са одлукама надлежних органа управљања Банке Поштанска штедионица, а.д. 
Београд и Привредне банке, а.д. Панчево, које су донете ради реализације Закључка Владе Републике 
Србије (05 број: 422-354/2010 од 21.01.2010. године), као већинског акционара две банке, спроведена је 
статусна промена припајања Привредне банке, а.д. Панчево Банци Поштанска штедионица,а.д. Београд. 
                    Статусна промена припајања је регистрована (уписана) код Агенције за привредне регистре 
31.08.2010. године, којом је Привредна банка, а.д. Панчево престала  да постоји без ликвидације, а Банка 
Поштанска штедионица, а.д. Београд је од 01.09.2010. године правни следбеник свих права и обавеза 
Привредне банке, а.д. Панчево.  
                    Статусном променом припајања акционари Привредне банке, а.д. Панчево стекли су статус 
акционара Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд са 01.09.2010. године. У складу са законским 
прописима и одлукама надлежних органа управљања извршена је замена акција Привредне банке а.д. 
Панчево за акције Банке Поштанска штедионица,а.д. Београд, а акције Привредне банке а.д. Панчево су 
повучене  и поништене.   
Време и место за увид у 
Статут, друга општа акта  
и исправе 

У седишту Банке, улица Краљице Марије број 3 у Београду,  
радним данима од  12-14 часова. 

 
                                                                                                         
 

                
                 ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ 

 
               Срђан Цекић, председник 

              
                                                        Јелена Мијаиловић Милојевић, члан 

 
           Јасминка Бошњак, члан 


