
 
 
 
 
 

ДУНАВ БАНКА А.Д. ЗВЕЧАН 
 
 
 

Ј Е Д И Н С Т В Е Н И   П Р О С П Е К Т 
ЗА ЈАВНУ ПОНУДУ И  

УКЉУЧЕЊЕ АКЦИЈА НА МТП 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Дунав банка а.д. Звечан (У даљем тексту: Банка) издаје 350.000 комада обичних акција V 
емисије, укупне номиналне вредности 350.000.000,00 динара. Акције носе ознаку ЦФИ код 
ЕСВУФР и ИСИН број РСКМБАЕ89493, номинална вредност једне акције износи 1.000,00 
динара, акције се продају по емисионој цени од 1.050,00 динара. Агент ове емисије је 
брокерско-дилерско друштво „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд, а уплатна банка Комерцијална 
банка а.д. Београд. 
 
Проспект је одобрен од стране Комисије за хартије од вредности и у електронском облику биће 
објављен на интернет страници Банке www.dunavbanka.com и агента 
www.dunavstockbroker.com. 
 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 47/2011)  одредбама члана 11 и 27. 
утврђује обавезу издаваоца да пре јавне понуде хартија од вредности објави проспект у вези са 
јавном понудом, а који претходно мора бити одобрен од стране Комисије за хартије од 
вредности. 
 
Банка прихвата одговорност за истинитост и потпуност овог Проспекта односно информација 
садржаних у њему. Сходно подацима којима Банка располаже, њеном уверењу и сазнањима, 
информације у Проспекту представљају истинит и потпун приказ њене имовине и обавеза, њен 
финансијски положај као и права и обвезе која произлазе из или су везане за акције Банке. 
Према сазнању Банке, ни једна чињеница која би могла утицати на истинитост и/или потпуност 
овог Проспекта није изостављена, укључујући али не ограничавајући се на податке који би 
могли значајно утицати на доношење одлуке о улагању у акције Банке и са тиме повезаним 
ризицима. 
 
Искључиво информације садржане у овом Проспекту меродавне су за доношење одлуке о 
улагању у акције Банке. Банка није овластила ни једно физичку и/или правно лице за давање 
информација везаних за акције Банке те се све информације трећих особа, које се разликују од 
информација садржаних у овом Проспекту, не сматрају меродавним. 
 
Банка је до информација које су наведене у Проспекту, а које су везане за делатност коју Банка 
обавља у оквиру свог редовног пословања, дошла искључиво унутрашњим истраживањима, 
затим коришћењем извора информација посредно или непосредно везаних уз њену редовну 
делатност, као и коришћењем јавно доступних информација. Банка прихвата одговорност за 
истинит и потпун приказ јавно доступних информација, с тим што према најбољим сазнањима 
Банке не постоји ни једна чињеница због које би се јавно доступне информације требале 
сматрати нетачним односно непотпуним.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dunavbanka.com/
http://www.dunavstockbroker.com/
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I СКРАЋЕНИ ПРОСПЕКТ 
 

Упозорење 
На основу члана 16.  Закона о тришту капитала („Службени гласник РС“ бр. 47/2011)  Дунав 
банка а.д. Звечан даје следеће упозорење: 

- Овај скраћени проспект се сматра уводом у проспект; 
- Свака одлука инвеститора о улагању у хартије од вредности треба да буде 

заснована на целокупном садржају проспекта; 
- Дунав банка а.д Звечан 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. 

- Лице које непосредно или посредно, самостално или заједнички делујући, стекне 
акције Банке са правом гласа, тако да заједно са акцијама које је већ стекло, пређе 
праг од 25% акција с правом гласа циљног друштва (контролни праг) има обавезу 
да објави понуду за преузимање. 

- Ниједно лице не може без претходне сагласности Народне банке Србије стећи 
директно или индиректно власништво у банци које му омогућава од 5%  до 20%,  
више од 20%  до 33%,  више од 33%  до 50%  и више од 50% гласачких права. 

 

1. ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ 

1.1. Основни подаци и развој издаваоца. 
 

Пословно име: Дунав  Банка а.д. Звечан 
Седиште: Звечан 
Адреса: Звечан, Краља Милутина б.б. 
Матични број: 09081488 
ПИБ: 100017720 
Решење Агенцији за привредне регистре: БД 59853 од 16.12.2005. године. 
Правни облик: акционарско друштво 
Телефон: Седиште 028/664 730, Централа 011/655 7338 
Е- mail: office@dunavbanka.com 
Шифра делатности: 6419 

 

Решењем О. Број 329 од 26.12.1990. године Народна банка Србије дала је сагласност на 
оснивање Банке. Банка је уписана у судски регистар 3. јануара 1991. године као акционарско 
друштво Решењем Окружног привредног суда у Приштини – број регистарског улошка 1167.  

У регистар привредних субјеката код АПР-а уписана је дана 16.12.2005. године под бројем BD 
59853.  

Под називом КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА БАНКА а.д., Звечан пословала је до 07. октобра 
2010. године, када је Решењем Агенције за привредне регистре број БД 113392/10 промењен 
назив Банке у ДУНАВ БАНКА а.д. Звечан. 
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Банка је у последње две године реализовала три емисије акција и то две у 2010. години и једну 
у 2011. години, којима је повећала свој капитал за 1.305.499.850,00 динара. У мају 2010.године 
након успешно реализоване друге емисије акција добија већинског власника Компанију Дунав 
осигурање а.д.о. Београд. То је значајно утицало на развој Банке који се огледа кроз раст свих 
билансних позиција, увођење нових производа, ширење пословне мреже, раст прихода из 
пословања и добити. 

1.2. Опис  предмета  пословања.  
Уговором о оснивању регулисано је да се Банка у складу са законом бави следећим пословима:  

 депозитним пословима (примање и полагање депозита); 

 кредитним пословима (давање и узимање кредита); 

 девизним, девизно-валутним и мењачким пословима; 

 пословима платног промета; 

 издавањем платних картица; 

 пословима с хартијама од вредности (издавање хартија од вредности, послови кастоди 
банке и др.); 

 брокерско-дилерским пословима; 

 издавањем гаранција, авала и других облика јемства (гаранцијски посао);  

 куповином, продајом и наплатом потраживања (факторинг, форфетинг и др.); 

 пословима заступања у осигурању по добијању овлашћења НБС у складу са законом;  

 пословима за које је овлашћена законом; 

 пословима платног промета са иностранством и кредитним пословима са 
иностранством по добијању овлашћења НБС у складу са законом који уређује девизно 
пословање; 

 другим пословима чија је природа сродна или повезана са наведеним пословима из а у 
складу са овим Уговором о оснивању  и Статутом банке. 

У периоду 2009 – 2011. година Банка је највеће приходе остварила по основу камата на 
одобрене кредите, по основу накнада на одобрене кредите и издате гаранције и по основу 
провизија по пословима платног промета што је приказано у наредној табели. 

 

 

 

Ре
дн

и 
бр

ој
 

Врста прихода 2009.год. 
у 000 динара 

2010.год. 
у 000 

динара 

2010/2009 
повећање/ 
смањење у 

% 

2011.год. 
у 000 динара 

2011/2010 
повећање у 

% 

1. Приходи од камата 49.467 114.428 131,32 277.252 142,29 
2. Приходи од 

накнада и 
провизија 

33.430 30.881 -7,62 70.562 128,50 

3. Остали пословни 
приходи 1.710 13.727 702,75 31.512 129,56 
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1.3. Подаци о основном капиталу на дан 31.12.2011. године 
Укупан основни капитал: 1.452.053.000,00 динара 
Број акција: 1.452.053 
Номинална вредност акције: 1.000,00 динара 
Врста акција: Обичне акције 
ЦФИ код: ESVUFR 
ИСИН број: RSKMBAE89493 
 

Укупан основни капитал Банке  у потпуности је уплаћен. 

Акције су уписане у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности а.д. Београд. 

Банка нема одобрене акције. 

Банка немa сопствене акције. 

Банка је од 1999. године па до маја 2010. године пословала под отежаним условима услед 
губитка значајног дела имовине након ратних дешавања на Косову и Метохији и смањења 
билансне суме. То је проузроковало значајан пад пословне активности.. Након 
докапитализације у мају 2010. године, када Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд постаје 
већински власник Банке, долази до позитивних промена у пословању Банке што се одражава 
кроз вишеструко повећање прихода од пословања, посебно у 2011. години, увођење нових 
производа, као и боље позиционирање Банке на финансијском тржишту. 

1.4. Лица задужена за ревизију финансијских извештаја. 
More Stephens Ревизија и рачуноводство д.о.о. Београд, Макензијева 41, одговоран је за 
ревизију финансијских извештаја за пословну 2009. годину. Ревизију финансијских извештаја 
банака обављају на основу Решења Народне Банке Србије број Г. бр. 1122 од 16.01.2007. 
године. У име Moore Stephens Ревизија и рачуноводство д.о.о. Београд извештај независног 
ревизора са мишљењем за пословну 2009. годину потписао је овлашћени ревизор Богољуб 
Алексић.  

КПМГ д.о.о. Београд, Краљице Наталије 11, одговоран је за ревизију финансијских извештаја за 
пословне 2010. и 2011. годину. Ревизију финансијских извештаја банака обављају на основу 
Решења Народне Банке Србије број Г.бр. 1140 од 16.01.2007. године. У име КПМГ д.о.о. 
Београд извештај независног ревизора са мишљењем за пословну 2010. годину потписао је 
овлашћени ревизор Стана Јовановић, а за пословну 2011. годину овлашћени ревизор Душан 
Томић.  

1.5. Изабране финансијске информације. 

Изабране финансијске информације које су дате у наставку документа изведене су из 
трогодишњих ревидираних финансијских извештаја Издаваоца. Изабране финансијске 
информације детаљно су обрађене у делу овог документа под тачком 20. – Финансијски подаци 
о прошлом пословању.  
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Изабрани подаци из Биланса стања: 

АКТИВА: 
31.12.2009. 

у 000 
динара 

31.12.2010. 
у 000 

динара 

2010/2009 
повећање/ 
смањење у 

% 

31.12.2011. 
у 000 

динара 

2011/2010 
повећање/ 
смањење у 

% 
УКУПНА АКТИВА 577.831 2.829.877 389,6 4.646.377 64,2 
Готовина и готовински еквиваленти 65.507 293.345 347,8 406.533 38,6 
Опозиви депозити и кредити 84.905 249.213 193,5 1.191.081 377,9 
Дати кредити и депозити 99.949 1.326.086 1.226,8 2.279.935 71,9 
Хартије од вредности (без сопствених 
акција) 149.784 579.141 286,7 270.256 -53,3 
Удели (учешћа) 122.579 122.657 0,1 115.415 -5,9 
Нематеријална улагања 12.394 13.496 8,9 216.796 1.506,4 
Основна средства и инвестиционе 
некретнине 31.545 79.634 152,4 96.448 21,1 
Остала средства 8.444 148.855 1.662,8 19.006 -87,2 

ПАСИВА 31.12.2009.  31.12.2010.   31.12.2011.   
УКУПНА ПАСИВА 577.831 2.829.877 389,6 4.646.377 64,2 
Трансакциони депозити 344.442 484.425 40,6 1.839.269 279,7 
Остали депозити 2.521 846.809 33.490,2 1.208.754 42,7 
Примљени кредити 2.016 1.344 -33,3 1.109 -17,5 
Резервисања 2.162 5.639 160,8 9.280 64,6 
Остале обавезе 6.743 12.819 90,1 28.066 118,9 
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ 357.884 1.351.581 277,7 3.088.822 128,5 
Капитал 208.720 1.452.399 595,9 1.514.220 4,3 
Резерве из добити 10.545 11.227 6,5 25.897 130,7 
Добитак 682 16.565 2.328,9 17.438 5,3 
Губитак до нивоа капитала  1.895 100,0   
УКУПНО КАПИТАЛ 219.947 1.478.296 572,1 1.557.555 5,4 
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 36.650 215.347 487,6 1.493.863 593,7 
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Изабрани подаци из Биланса успеха: 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 31.12.2009. 
у 000 динара 

31.12.2010. 
у 000 

динара 

2010/2009 
повећање/ 
смањење у 

% 

31.12.2011. 
у 000 

динара 

2011/2010 
повећање/ 
смањење 

у % 
Приходи од камата 49.467 114.428 131,3 277.252 142,3 
Расходи од камата (16) (9.788) 61.075,0 (78.685) 703,9 
Приходи од накнада и провизија 33.430 30.881 -7,6 70.562 128,5 
Расходи од накнада и провизија (2.710) (3.068) 13,2 (6.182) 101,5 
Остали пословни приходи 1.710 13.727 702,7 31.512 129,6 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи (46.828) (77.218) 64,9 (136.324) 76,5 
Трошкови амортизације (6.140) (7.713) 25,6 (49.444) 541,0 
Оперативни и остали пословни расходи (32.276) (50.507) 56,5 (91.629) 81,4 
ДОБИТАК 682 16.565 2.328,9 17.438 5,3 

 

Токови готовине за 2009, 2010 и 2011. годину 
(у хиљадама динара) 

ПОЗИЦИЈА 2009. 2010. 2011.  
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

  
  

Нето прилив готовине из пословних активности  159.687 
 

189.302  
 Нето одлив готовине из пословних активности  

 
398.343   

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА 

  
  

Нето прилив готовине из активности инвестирања  
  

  
Нето одлив готовине из активности инвестирања  13.230 188.757 141.750  
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА  

  
  

Нето прилив готовине из активности финансирања  
 

813.650 61.149  
Нето одлив готовине из активности финансирања  150.456 

 
  

Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 244.394 2.379.843 2.449.535  
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 248.393 2.153.293 2.340.834  
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ  - 226.550 108.701  
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ  3.999 

 
  

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ  68.715 65.507 293.345  
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА  65.507 293.345 406.533  
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Преглед промена на капиталу током 2009., 2010. и  2011. године 

У 000 РСД Акцијски 
Капитал 

Емисиона 
премија 

Резерве Добитак Губитак 
до висине 
капитала 

Укупно 

Стање 01.01.2009. година 208.720  9.743 802  219.265 
Укупно повећање у 2009. 
години 

  802 682  1.484 

Укупно смањење у 2009. 
години 

   802  802 

Стање на дан 31.12.2009. 
године 

208.720  10.545 682  219.947 

Стање 01.01.2010. година 208.720  10.545 682  219.947 
Укупно повећање у 2010. 
години 

1.184.456 59.223 682 16.565 1.895 1.259.031 

Укупно смањење у 2010. 
години 

   682  682 

Стање на дан 31.12.2010. 
године 

1.393.176 59.223 11.227 16.565 1.895 1.478.296 

Стање 01.01.2011. година 1.393.176 59.223 11.227 16.565 1.895 1.478.296 
Укупно повећање у 2011. 
години 

58.877 2.944 22.448 17.438  101.707 

Укупно смањење у 2011. 
години 

  7.778 16.565 1.895 22.448 

Стање на дан 31.12.2011. 
године 

1.452.053 62.167 25.897 17.438  1.557.555 

 

Повећање на капиталу у 2009. години везано је за пренос остварене добити у резерве.  

Повећање капитала у 2010. години настало је по основу успешно реализоване две емисије 
акција у укупном износу од 1.243.679 хиљада динара, као и по основу добити. Приликом 
корекције рачуноводствене грешке настале у претходном периоду због непримењивања МРС 
19, Банка је извршила резервисање износа од 1.895 хиљада динара који се односи на претходне 
године на терет губитка ранијих година. Банка није кориговала упоредне податке због грешке 
настале у претходним периодима због нематеријалног износа утврђеног ефекта који је настао у 
претходним периодима. 

Повећање капитала у 2011. години настало је по основу успешно реализоване емисије акција у 
укупном износу од 61.821 хиљаде динара, као и по основу добити.  

1.6. Положај на тржишту. 
Светска финансијска криза започета 2008. године и поред опоравка у 2011. години оставила је 
траг на финансијски сектор у Србији. Смањене могућности за прибављање капитала, висок 
степен задужености и неликвидност привреде и становништва, као и нови регулаторни захтеви, 
утицали су на пословање банкарског сектора у Србији. 

У банкарском сектору Србије на крају  2011. године укупно послују 33 банке, од чега у 
власништву страних лица налази се 21 банка, у власништву домаћих лица 12 банака, и то 8 у 
власништву државе као већинског или највећег појединачног акционара и 4 у власништву 
приватних лица. Дунав банка је банка у власништву домаћих лица. 

Укупна нето актива банкарског сектора Србије на крају 2011. године износи 2.649,9 млрд РСД 
и порасла је за 116,4 млрд РСД (4,59%) од почетка године. Према висини активе у износу од 4,6 
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млрд РСД на дан 31.12.2011. године, Банка заузима 32 место и учествује у укупној билансној 
нето активи банкарског сектора Србије са 0,17% (у 2010. години учешће је износило 0,11%, а у 
2009. години 0,03%). Банка је остварила раст нето активе у односу на претходну годину од 
64,19%, што је значајно изнад стопе раста укупног банкарског сектора Србије. 

Банке су исказале укупне приходе у износу од 507,7 млрд РСД, који су у односу на претходну 
годину повећани за 11,0%,  и укупне расходе од 506,4 млрд РСД, који су у односу на претходну 
годину повећани за 16,9%. 

Током 2011. године банкарски сектор, и поред очуване стабилности, ипак бележи погоршање 
резултата пословања и тако, после седам година, исказује негативан нето финансијски резултат 
у износу од 2 млрд РСД.Такав резултат је, пре свега, последица губитака које је исказала само 
једна банка, којој је НБС увела привремене мере. При томе, посебно је важно напоменути да 
када би се искључили губици те банке, све остале банке на укупном нивоу бележе позитиван 
финансијски резултат од 27,4 млрд РСД. 

У 2011. години укупно је 21 банка остварила добитак у укупном износу од 37 млрд РСД, 12 
банака је остварило губитак у укупном износу од 39 млрд РСД. По висини оствареног резултата 
пословања у 2011. години Дунав банка заузима 20 место са оствареном добити у износу од 17,1 
милиона РСД.  

У структури билансне активе банкарског сектора највећи део чине дати кредити и депозити са 
учешћем од 60,1% (у активи Банке 49,07%), затим следе опозиви депозити и кредити са 19,3%(у 
активи Банке 25,63%) и хартије од вредности и остали пласмани са 8,5% (у активи Банке 
5,82%).  

Дати кредити и депозити банкарског сектора на крају 2011. године износе 1.591,6 млрс РСД и 
мањи су за 2,4% у односу на претходну годину. Дати кредити и депозити Банке на крају 2011. 
године износе 2,3 млрд РСД и чине 0,14% у односу на цео банкарски сектор, и остварен је 
пораст у односу на претходну годину за 71,93%. 

У структури билансне пасиве банкарског сектора позајмљена средства, односно укупне обавезе 
учествују са 79,40% ( у пасиви Банке 67,4%) и на крају 2011. године износе 2.104,2 млрд РСД и 
веће су за 3,4% у односу на претходну годину. Укупне обавезе Дунав банке на дан 31.12.2011. 
године износе 3,1 млрд РСД и веће су за 128,53% у односу на претходну годину, а у укупним 
обавезама банкарског сектора учествују са 0,15%. 

Укупан капитал банкарског сектора Србије на крају 2011. године износи 545,8 млрд РСД и у 
укупној пасиви учествује са 20,60% (у пасиви Банке 32,60%) и већи је за 9,9%. Капитал Банке у 
износу од 1,5 млрд РСД у укупном капиталу банкарског сектора учествује са 0,27%. По висини 
капитала Банка је на 29 месту. Банка је остварила раст укупног капитала за 5,36%. 

Ванбилансне позиције банака на крају 2011. године износе 2.926,7 млрд РСД и веће су за 18,2% 
у односу на претходну годину. Ванбилансне ставке Дунав банке на крају 2011. године износе 
1,5 млрд РСД и веће су за 593,7% у односу на претходну годину.  

Смањење броја запослених у српском банкарском сектору настављено је већ другу годину, тако 
да су банке у 2011. години запошљавале 29.653 радника, што је 2,6% или 801 радник мање у 
односу на претходну годину. Број запослених Дунав банке у 2011 .години је повећан за 25 
радника или 18,8% и на крају године Банка има 158 запослена радника, што представља 0,53% 
укупно запослених у банкарском сектору.  

      *Извор:  Народна банка Србије и Агенција за привредне регистре  
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1.7. Фактори ризика у вези са издаваоцем. 
Банка је у свом редовном пословању изложена бројним ризицима, који су везани како за њену 
унутрашњу организацију пословања на које може да утиче, тако и за пословно окружење на 
које нема утицаја. Најбитнији ризици који утичу на пословање Банке детаљно су образложени у 
наставку Проспекта у тачки 3. Ови ризици осим што утичу на пословање Банке, утичу и на 
потенцијалне инвеституре излажући њихово улагање неизесности у смислу остварења добити 
односно ризику од настанка губитка. 

Уз све овде изложене ризике кључно је да потенцијални инвеститори самостално процене 
финансијско стање, потенцијал и ризике везане уз Банку и тек на основу тога да донесу одлуку 
о евентуалном упису акција. 

Кредитни ризик укључујући резидуални ризик 

Кредитни ризик је ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке 
услед неизвршавања обавеза дужника према Банци.  

Резидуални ризик је ризик да технике ублажавања кредитног ризика буду мање ефикасне него 
што је очекивано, односно да њихово коришћење неадекватно утиче на умањење свих ризика 
којима је Банка изложена. 

Ризик ликвидности 

Ризик ликвидности је ризик од могућег настанка негативног ефекта на финансијски резултат и 
капитал Банке услед неспособности Банке да испуњава своје доспеле обавезе, и то због:  

- повлачења постојећих извора финансирања, односно немогућности прибављања нових 
извора финансирања (ризик ликвидности извора средстава); или 

- отежаног претварања имовине у ликвидна средства због поремећаја на тржишту 
(тржишни ризик ликвидности).  

Девизни ризик и остали тржишни ризици  

Девизни ризик је ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке 
услед промене девизног курса, а Банка му је изложена по основу ставки које се воде у 
банкарској књизи и у књизи трговања. Остали тржишни ризици представљају вероватноћу 
настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке услед промена 
вредности портфолиа финансијских инструмената. 

Каматни ризик 

Каматни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услед промена каматних стопа, а Банка је изложена овом ризику по основу 
ставки које се воде у билансу Банке. 

Ризик концентрације 

Ризик концентрације представља вероватноћу настанка негативних ефеката на пословање и 
капитал Банке услед неодговарајућег степена изложености Банке према истом или сличном 
фактору ризика или врсти ризика, као што су изложеност према: једном лицу или према групи 
повезаних лица, лицу повезаном са Банком, изложеност према привредним гранама, 
географским подручјима, врстама производа и активности, инструментима кредитне заштите, 
финансијским инструментима, роби итд. ,а како је то ближе дефинисано Процедуром за 
управљање ризиком концентрације. 
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Ризик улагања 

Ризик улагања Банке представља вероватноћу настанка негативних ефеката на пословање Банке 
услед неодговарајућег степена улагања Банке у друга правна лица и у основна средства.  

Ризик земље 

Под ризицима који се односе на земљу порекла лица према коме је Банка изложена (у даљем 
тексту: ризик земље), подразумевају се негативни ефекти који би могли утицати на 
финансијски резултат и капитал Банке због немогућности Банке да наплати потраживања из 
разлога који су последица политичких, економских или социјалних прилика у земљи порекла 
тог лица. Ризик земље укључује политички, економски и ризик трансфера. 

Оперативни ризик 

Оперативни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услед пропуста у раду запослених, неодговарајућих унутрашњих процедура и 
процеса, неадекватног управљања информационим и другим системима у Банци, као и услед 
непредвидивих екстерних догађаја. Дефиниција оперативног ризика укључује и правни ризик, 
који представља ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке по основу судских или вансудских поступака у вези са пословањем Банке.  

Ризик усклађености пословања 

Ризик усклађености пословања може се дефинисати као ризик угрожавања интегритета Банке, 
односно погоршавање угледа тј. репутације, правни ризик или ризик од санкција регулаторног 
тела, као и ризик од финансијског губитка, који је резултат неусаглашености са законском 
регулативом, процедурама и стандардима. 

Стратешки ризик  

Стратешки ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат 
или капитал Банке услед непостојања одговарајуће политике и стратегије, њиховог 
неадекватног спровођења, као и услед промена у окружењу у којем Банка послује или 
изостанка одговарајућих реакција Банке на те промене.  

Ризици везани за издаваоца су детаљно описани  тачки 4. проспекта. 

2. ПОДАЦИ О ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ 
ЈАВНЕ ПОНУДЕ И УКЉУЧЕЊА НА МТП 
Предмет јавне понуде је 350.000 комада обичних акција V емисије, појединачне номиналне 
вредности од 1.000,00 динара. 

Укупна номинална вредност акција које се издају износи 350.000.000,00 динара  

Акције су ближе одређене ЦФИ кодом ЕСВУФР и ИСИН бројем РСКМБАЕ89493 које је 
доделио Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д. Београд. 

Акције се издају на основу Одлуке о издавању јавном понудом обичних акција V емисије ради 
повећања основног капитала коју је донела Скупштина акционара Банке на седници одржаној 
дана 20. априла 2012. Године.  

Право пречег уписа акција V емисије имају постојећи акционари сразмерно номиналној 
вредности поседованих акција на дан доношења одлуке.  

Датум почетка уписа и уплате акција за акционаре са правом пречег уписа почиње 28. маја 
2012. године и завршава се  17. јуна 2012. године. 
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Датум почетка уписа и уплате акција за акционаре који су искористили право пречег уписа и за 
остала заинтересована лица је 18. јун 2012. године и траје до 26. јуна 2012. године. 

Издавање акција V емисије ће се сматрати успешним ако се у напред наведеном року упише и 
уплати најмање 40% понуђених акција. 

Емисиона цена акција у понуди је 1.050,00 динара и одређена је Одлуком о утврђивању 
емисионе цене обичних акција V емисије коју је 26.04.2012. године донео Управни одбор 
Банке. 

Понуђене акције ће бити предмет захтева за укључење у трговање на Мултилатералној 
трговачкој платформи Београдске берзе а.д. Београд (MTP Belex) Београдске берзе а.д. Београд, 
где су већ укључене претходно издате акције Банке.  

Београдска берза а.д. Београд је издала потврду о спремности да акције V емисије укључи у 
трговање на MTP Belex. 

2.1. Ризици у вези са акцијама које су предмет јавне понуде и укључења на МТП 
Тржишна вредност акција може бити изузетно волатилног карактера под утицајем 
волатилности целог тржишта капитала, макроекономских кретања на тржишту на ком Банка 
послује, разлике између очекивања финансијских аналитичара у односу на остварене резултате, 
потенцијалних потреса код повезаних страна, нестабилности пословног модела друштва као и 
цикличности сектора у ком послује. Уколико наведени фактори имају негативну конотацију, 
постоји значајан ризик од пада тржишне вредности акција.  

Такође, сваки инвеститор мора бити свестан да на тржишту постоји ризик да неће моћи да 
прода своје акције у било које вријеме по фер тржишној цени. 

Акције Банке имају јако слабу ликвидност, а последње трговање на Београдској берзи је било 
26.01.2011 године када је истрговано 466 комада акција по цени од 1000,00 динара за акцију. 

Одлуком о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на 
сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд акције Банке су од 7. маја 2012. 
године укључене у трговање  на Мултилатералну трговачку платформу (MTP Belex) пошто није 
било закључених трансакција у периоду од 180 дана који претходи дану пресека (26.04.2012. 
године) те због тога оне нису могле бити укључене на регулисано тржиште. 

Пре доношења одлуке о улагању, потенцијални инвеститори би морали да се ослоне на 
сопствену процену, односно оцену финансијског положаја и пословање Банке, узимајући у 
обзир објављене финансијске извештаје и остале објављене информације сагласно томе 
проценити ризике улагања.   

Инвеститори не би требали да цену акција из ове понуде сматрају ценом која ће преовладати на 
тржишту. Не може се са сигурношђу рећи да ће се формирати или задржати ликвидност акција 
Банке након издавања акција V емисије. 

Финансијска тржишта су посљедњих година прошла кроз значајне флуктуације цена, које су 
често биле неповезане са самим резултатима пословања друштава. Такве тржишне флуктуације 
као и општи економски услови могу утицати на цену акција Банке  

Цена акција Банке могла би бити врло нестабилна и под утицајем разних фактора који делују на 
Банку, њене конкуренте или финансијска тржишта генерално. На цену акција Банке би могли 
значајно утицати интерни догађаји у Банци као нпр. резултати пословања Банке, промене 
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организационе структуре Банке, промене у структури акционара Банке и/или екстерни фактори 
као, стање на финансијском тржишту у земљи, фактори везани уз политичке и регулаторне 
ризике и сл. 

Уз све овде изложене ризике кључно је да потенцијални инвеститори самостално процене 
финансијско стање, потенцијал и ризике везане уз Банку и тек на основу тога да донесу одлуку 
о евентуалном упису и уплати акција. 

2.2. Начин објављивања проспекта 
Обавештење о начину на који је проспект стављен на располагање јавности са подацима о 
временском плану понуде биће објављен наредног радног дана од дана објављивања проспекта 
у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике.  

Овај јединствени проспект за јавну понуду акција и укључење акција у трговање  биће у 
електронском облику објављен на интернет страници Банке www.dunavbanka.com и агента 
www.dunavstockbroker.com . 

2.3. Рок важења проспекта 
Јединствени проспект за јавну понудуакција и укљуичење акција у трговање је валидан у 
периоду од 12 месеци након објављивања, под условом да је проспект допуњен информацијама 
о хртијама након понуде и, по потреби, додатком проспекта с новим информацијама о 
издаваоцу и хартијама од вредности које ће бити у јавној понуди и укључене на тржиште. 

3. ОДГОВОРНА ЛИЦА 

3.1  Лица одговорна за тачност и потпуност информацијама у скраћеном проспекту 
Чланови Управног одбора: 

Др Миленка Јездимировић Председник Управног Одбора 
Љубодраг Марковић Члан Управног Одбора 
Др Рајко Тепавац Члан Управног Одбора 
Милица Девић Члан Управног Одбора 
Славица Стефановић Члан Управног Одбора 
Милан Мекић Члан Управног Одбора 
Mр Дејан Раденковић Члан Управног Одбора 
 

Чланови Извршног одбора: 

Срђан Брајовић Председник Извршног одбора 
Mр Соња Лукић Члан Извршног одбора 
                         
 

 

 

 

 

 

 

http://www.dunavbanka.com/
http://www.dunavstockbroker.com/
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II ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗДАВАОЦУ  
 

1.  ЛИЦА ОДГОВРОНА ЗА САДРЖИНУ ПРОСПЕКТА 
ДУНАВ БАНКА а.д. Звечан, Краља Милутина б.б. Звечан, регистрована у АПР-у Решењем бр. 
BD 59853 oд 16.12.2005.године, матични број: 09081488, ПИБ: 100017720. 

Чланови Управног одбора: 

Др Миленка Јездимировић Председник Управног Одбора 
Љубодраг Марковић Члан Управног Одбора 
Др Рајко Тепавац Члан Управног Одбора 
Милица Девић Члан Управног Одбора 
Славица Стефановић Члан Управног Одбора 
Милан Мекић Члан Управног Одбора 
Mр Дејан Раденковић Члан Управног Одбора 

Чланови Извршног одбора: 

Срђан Брајовић Председник Извршног одбора 
Mр Соња Лукић Члан Извршног одбора 
                         
2.  ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
More Stephens Ревизија и рачуноводство д.о.о. Београд, Макензијева 41, одговоран је за 
ревизију финансијских извештаја за пословну 2009. годину. Ревизију финансијских извештаја 
банака обављају на основу Решења Народне Банке Србије број Г. бр. 1122 од 16.01.2007. 
године. У име Moore Stephens Ревизија и рачуноводство д.о.о. Београд извештај независног 
ревизора са мишљењем за пословну 2009. годину потписао је овлашћени ревизор Богољуб 
Алексић.  

КПМГ д.о.о. Београд, Краљице Наталије 11, одговоран је за ревизију финансијских извештаја за 
пословне 2010. и 2011. годину. Ревизију финансијских извештаја банака обављају на основу 
Решења Народне Банке Србије број Г.бр. 1140 од 16.01.2007. године. У име КПМГ д.о.о. 
Београд извештај независног ревизора са мишљењем за пословну 2010. годину потписао је 
овлашћени ревизор Стана Јовановић, а за пословну 2011. годину овлашћени ревизор Душан 
Томић.  

3. ИЗАБРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. 
Изабране финансијске информације које су дате у наставку документа изведене су из 
трогодишњих ревидираних финансијских извештаја Издаваоца. Изабране финансијске 
информације детаљно су обрађене у делу овог документа под тачком 20. – Финансијски подаци 
о прошлом пословању.  
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Изабрани подаци из Биланса стања: 

АКТИВА: 
31.12.2009. 

у 000 
динара 

31.12.2010. 
у 000 

динара 

2010/2009 
повећање/ 
смањење у 

% 

31.12.2011. 
у 000 

динара 

2011/2010 
повећање/ 
смањење у 

% 
УКУПНА АКТИВА 577.831 2.829.877 389,6 4.646.377 64,2 
Готовина и готовински еквиваленти 65.507 293.345 347,8 406.533 38,6 
Опозиви депозити и кредити 84.905 249.213 193,5 1.191.081 377,9 
Дати кредити и депозити 99.949 1.326.086 1.226,8 2.279.935 71,9 
Хартије од вредности (без сопствених 
акција) 149.784 579.141 286,7 270.256 -53,3 
Удели (учешћа) 122.579 122.657 0,1 115.415 -5,9 
Нематеријална улагања 12.394 13.496 8,9 216.796 1.506,4 
Основна средства и инвестиционе 
некретнине 31.545 79.634 152,4 96.448 21,1 
Остала средства 8.444 148.855 1.662,8 19.006 -87,2 

ПАСИВА 31.12.2009.  31.12.2010.   31.12.2011.   
УКУПНА ПАСИВА 577.831 2.829.877 389,6 4.646.377 64,2 
Трансакциони депозити 344.442 484.425 40,6 1.839.269 279,7 
Остали депозити 2.521 846.809 33.490,2 1.208.754 42,7 
Примљени кредити 2.016 1.344 -33,3 1.109 -17,5 
Резервисања 2.162 5.639 160,8 9.280 64,6 
Остале обавезе 6.743 12.819 90,1 28.066 118,9 
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ 357.884 1.351.581 277,7 3.088.822 128,5 
Капитал 208.720 1.452.399 595,9 1.514.220 4,3 
Резерве из добити 10.545 11.227 6,5 25.897 130,7 
Добитак 682 16.565 2.328,9 17.438 5,3 
Губитак до нивоа капитала  1.895 100,0   
УКУПНО КАПИТАЛ 219.947 1.478.296 572,1 1.557.555 5,4 
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 36.650 215.347 487,6 1.493.863 593,7 
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Изабрани подаци из Биланса успеха: 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 31.12.2009. 
у 000 динара 

31.12.2010. 
у 000 

динара 

2010/2009 
повећање/ 
смањење у 

% 

31.12.2011. 
у 000 

динара 

2011/2010 
повећање/ 
смањење 

у % 
Приходи од камата 49.467 114.428 131,3 277.252 142,3 
Расходи од камата (16) (9.788) 61.075,0 (78.685) 703,9 
Приходи од накнада и провизија 33.430 30.881 -7,6 70.562 128,5 
Расходи од накнада и провизија (2.710) (3.068) 13,2 (6.182) 101,5 
Остали пословни приходи 1.710 13.727 702,7 31.512 129,6 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи (46.828) (77.218) 64,9 (136.324) 76,5 
Трошкови амортизације (6.140) (7.713) 25,6 (49.444) 541,0 
Оперативни и остали пословни расходи (32.276) (50.507) 56,5 (91.629) 81,4 
ДОБИТАК 682 16.565 2.328,9 17.438 5,3 

 
Токови готовине за 2009, 2010 и 2011. годину 

(у хиљадама динара) 

ПОЗИЦИЈА 2009. 2010. 2011.  
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

  
  

Нето прилив готовине из пословних активности  159.687 
 

189.302  
 Нето одлив готовине из пословних активности  

 
398.343   

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА 

  
  

Нето прилив готовине из активности инвестирања  
  

  
Нето одлив готовине из активности инвестирања  13.230 188.757 141.750  
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА  

  
  

Нето прилив готовине из активности финансирања  
 

813.650 61.149  
Нето одлив готовине из активности финансирања  150.456 

 
  

Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 244.394 2.379.843 2.449.535  
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 248.393 2.153.293 2.340.834  
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ  - 226.550 108.701  
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ  3.999 

 
  

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ  68.715 65.507 293.345  
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА  65.507 293.345 406.533  

 

Преглед промена на капиталу током 2009., 2010. и  2011. године 

У 000 РСД Акцијски 
Капитал 

Емисиона 
премија 

Резерве Добитак Губитак 
до висине 
капитала 

Укупно 

Стање 01.01.2009. година 208.720  9.743 802  219.265 
Укупно повећање у 2009. 
години 

  802 682  1.484 

Укупно смањење у 2009. 
години 

   802  802 

Стање на дан 31.12.2009. 
године 

208.720  10.545 682  219.947 

Стање 01.01.2010. година 208.720  10.545 682  219.947 
Укупно повећање у 2010. 1.184.456 59.223 682 16.565 1.895 1.259.031 
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години 
Укупно смањење у 2010. 
години 

   682  682 

Стање на дан 31.12.2010. 
године 

1.393.176 59.223 11.227 16.565 1.895 1.478.296 

Стање 01.01.2011. година 1.393.176 59.223 11.227 16.565 1.895 1.478.296 
Укупно повећање у 2011. 
години 

58.877 2.944 22.448 17.438  101.707 

Укупно смањење у 2011. 
години 

  7.778 16.565 1.895 22.448 

Стање на дан 31.12.2011. 
године 

1.452.053 62.167 25.897 17.438  1.557.555 

 

Повећање на капиталу у 2009. години везано је за пренос остварене добити у резерве.  

Повећање капитала у 2010. години настало је по основу успешно реализоване две емисије 
акција у укупном износу од 1.243.679 хиљада динара, као и по основу добити. Приликом 
корекције рачуноводствене грешке настале у претходном периоду због непримењивања МРС 
19, Банка је извршила резервисање износа од 1.895 хиљада динара који се односи на претходне 
године на терет губитка ранијих година. Банка није кориговала упоредне податке због грешке 
настале у претходним периодима због нематеријалног износа утврђеног ефекта који је настао у 
претходним периодима. 

Повећање капитала у 2011. години настало је по основу успешно реализоване емисије акција у 
укупном износу од 61.821 хиљаде динара, као и по основу добити.  

4. ФАКТОРИ РИЗИКА 
Улагањем у акције Издаваоца инвеститори се излажу бројним ризицима те би пре улагања 
сваки инвеститор требао детаљно проучити све информације о предметним ризицима, заједно с 
осталим информацијама које су наведене у Проспекту, обзиром да би такво улагање могло 
значајно утицати на остварену добит односно губитак инвеститора. 

У наставку овог поглавља наведени су ризици којима је изложен Издаваоц и његово подручје 
пословања, а који представљају минимум информација које потенцијални инвеститори требају 
узети у обзир приликом доношења одлуке о евентуалном упису акција. Наведени ризици 
представљају искључиво најважније ризике који су својствени Издаваоцу, међутим исти не 
обухватају оне додатне ризике који у тренутку састављања Проспекта нису били познати или 
их Издаваоц тренутно сматра неважнима, а који би могли значајно или штетно утицати на 
пословање Издаваоца, његово финансијско стање и резултате пословања, а самим тим и на пад 
тржишне вредности акција. 

Уз све овде изложене ризике кључно је да потенцијални инвеститори самостално процене 
финансијско стање, потенцијал и ризике везане уз Издаваоца и тек на основу тога да донесу 
одлуку о евентуалном упису акција. 

4.1. КРЕДИТНИ РИЗИК УКЉУЧУЈУЋИ РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК 
Кредитни ризик је ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке 
услед неизвршавања обавеза дужника према Банци.  

Резидуални ризик је ризик да технике ублажавања кредитног ризика буду мање ефикасне него 
што је очекивано, односно да њихово коришћење неадекватно утиче на умањење свих ризика 
којима је Банка изложена. 

Кредитни ризик Банке условљен је кредитном способношћу дужника, његовом уредношћу у 
измирењу обавеза према Банци, као и квалитетом инструмената обезбеђења потраживања 
Банке. Банка управља кредитним ризиком како на нивоу дужника, групе повезаних лица тако, 
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лица повезаних са Банком и на нивоу укупног портфолија. Банка предузима мере заштите од 
кредитног ризика путем идентификације, мерења, ублажавања и праћења кредитног ризика, 
како на нивоу појединачног пласмана, тако и на нивоу укупног портфолија.  

Банка осим кредитне изложености има и ванбиласну изложеност (чинидбене и плативе 
гаранције и акредитиве) на основу којих има потенцијалну обавезу да изврши плаћање за рачун 
трећих лица. За ванбилансну изложеност Банка користи исте контролне процесе и процедуре 
које се користе за кредитни ризик.  

Основни циљ управљања кредитним ризиком је очување високог квалитета улога-пласмана са 
ниским кредитним ризиком и с тим у вези, обезбеђење стабилног и сигурног пословања Банке. 
Остали циљеви управљања су: 

- успостављање и унапређење интерног система управљања ризицима којима је Банка 
изложена у свом пословању, 

- минимизирање и/или елиминисање утицаја фактора који могу довести до губитака, 
односно угрозити финансијски резултат Банке услед неизвршавања обавеза дужника 
према Банци, услед мање ефикасних техника ублажавања кредитног ризика од 
очекиваних или услед смањења вредности откупљених потраживања, 

- остварење очекиваних прихода, уз прихватљив ниво ризика, 
- усклађивање са међународним стандардима пословања. 

Банка идентификује кредитни ризик и резидуални ризик којима се обезбеђује: 

- идентификација постојећих извора кредитног ризика и резидуалног ризика, 
- мерење кредитног ризика и резидуалног ризика,  
- праћење кредитног ризика и резидуалног ризика,  
- контрола кредитног ризика и резидуалног ризика и његовим одржавањем на нивоу 

прихватљивом за ризични профил Банке, његовим смањењем или елиминисањем, 
- извештавање – интерно и екстерно о управљању кредитним ризиком и резидуалним 

ризиком. 

Мерење резидуалног ризика врши се применом квантитативних метода, путем којих Банка 
процењује негативни ефекат на финансијски резултат и капитал Банке који је условљен 
чињеницом да су ефекти примењених техника за ублажавање кредитног ризика мање ефикасни 
од очекиваног. 

Банка идентификује резидуални ризик кроз детаљну анализу техника ублажавања кредитног 
ризика, а пре свега кроз анализу подобних инструмената кредитне заштите и ефеката 
коришћења ових инструмената на ублажавање кредитног ризика. 

Праћење резидуалног ризика подразумева праћење резидуалног ризика на нивоу појединачног 
пласмана или на нивоу портфолија у циљу идентификације промена на квалитету инструмената 
кредитне заштите коју могу негативно утицати на остварени финансијски резултат и капитал 
Банке.  

У циљу заштите од изложености кредитном ризику, поред редовног праћења пословања 
клијента, Банка прибавља и инструменте обезбеђења (колатерале), којим се обезбеђује 
потраживање и минимизира кредитни ризик. У зависности од процене могућности измирења 
уговорних обавеза, дефинише се степен покрића пласмана, као би се у случају неизвршавања 
обавеза дужника, активирањем колатерала реално могла наплатити потраживања. Количин и 
тип потребног колатерала зависи од процене кредитног ризика.  

Као стандардне инструменте обезбеђења Банка од клијената прибавља уговорно овлашћење и 
менице, док се као додатни инструменти у зависности од процене кредитног ризика, уговарају: 
залоге на покретним и непокретним стварима (хипотеке), депозити, јемства и друго. 
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Пласмани – структура према типу Клијента на дан 31. децембар 2011. године 

У хиљадама РСД 
Бруто 
износ 

Актива која није 
исправљена 

Актива која је 
исправљена 

Индивидуално 
утврђена исправка и 

резервисање 

Групно утврђена 
исправка и 

резервисање Нето износ 
Опис  

      Банке 862.585 - 862.585 (1.971) (54) 860.560 
Привреда 1.832.431 388.458 1.443.973 (29.131) (3.723) 1.799.577 
Предузетници 29.868 2.422 27.446 (813) (1) 29.054 
Становништво 206.125 205.687 438 - (82) 206.043 
Остали  372 - 372 (1) - 371 
Укупно  2.931.381 596.567 2.334.814 (31.916) (3.860) 2.895.605 
 
 

Преглед пласмана умањених за исправке вредности и пласмани  у кашњењу 31. децембар 2011. године 

Опис  

Износ 
потражива

ња који 
није у 

кашњењу 
До 30 
дана  

Од 31 до 
90 дана  

Од 91 до 
180 дана  

Од 181 до 
365 дана  

Преко 
365 дана 

Нето актива 
умањена за 

исправке 
вредности 

Индивидуал
но утврђена 
исправка и 

резервисања  

Групно 
утврђена 

исправка и 
резервисања 

Колатерали 
примљени за 

потраживања 
умањена за 

исправке 
вредности 

Колатерали 
примљени за 

потраживања 
која су у 

кашњењу 
Банке 860.614 - - - - 1.971 860.560 (1.971) (54) - - 
Привреда 1.540.388 26.390 205.003 8.224 29.717 22.709 1.799.577 (29.131) (3.723) 294.807 199.528 
Предузетници 26.033 642 516 11 23 2.644 29.055 (813) (1) 1.503 416 
Становништво 204.713 1.321 51 17 - 22 206.042 - (82) - 9 
Остали  360 12 - - - - 371 (1) - - - 
Укупно  2.632.108 28.365 205.570 8.252 29.740 27.346 2.895.605 (31.916) (3.860) 296.310 199.953 
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 4.2.  РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ 
Ризик ликвидности је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат 
и капитал Банке услед неспособности Банке да испуњава своје доспеле обавезе. Циљ 
управљања ризиком ликвидности је: 

- успостављање и унапређење интерног система управљања ризицима којима је Банка 
изложена у свом пословању; 

- одржавање ликвидних средстава Банке на нивоу који задовољава испуњавање 
доспелих обавеза Банке; 

- минимизирање и/или елиминисање утицаја фактора који могу довести до губитака, 
односно угрозити финансијски резултат Банке услед поремећаја ликвидности; 

- остварење планираних прихода, уз прихватљив ниво ризика ликвидности; 
- усклађивање са међународним стандардима пословања. 

Банка прати и разматра однос ризика ликвидности и осталих врста ризика. Банка успоставља 
систем управљања ризиком ликвидности тако што: 

- утврђује принципе за управљање ризиком ликвидности; 

- организује управљање ризиком ликвидности; 

- утврђује процедуре за идентификовање, мерење, ублажавање, контроле, праћење и 
извештавање о ризику ликвидности; 

- успоставља информациони систем који подржава управљање ризиком ликвидности; 

- обезбеђује благовремено и адекватно поступање у случају повећаног ризика 
ликвидности; 

- успоставља одговарајући систем унутрашњих контрола за управљање ликвидности. 

Банка има:  

- формализоване поступке, мере, активности, инструменте и сл. за управљање ризиком 
ликвидности (у смислу формализованог обавештавања и размене информација између 
лица и органа укључених у процес управљања ризиком ликвидности, те предузимања 
мера и активности у интересу минимизирања и/или елиминисања утицаја фактора 
који могу угрозити пословање Банке у зони ниског и/или прихватљивог ризика 
ликвидности). 

- документовану и ажурну аналитичку документациону основу за сагледавање, 
анализу, праћење и других ризика ликвидности; 

- дефинисане надлежности и одговорности за управљање ризиком ликвидности; 

- план, односно мере и активности за управљање ризиком ликвидности у ситуацијама 
када се пробијају дефинисани лимити, односно када је пословање Банке у зони 
високог ризика ликвидности. 

Органи управљања Банке су одговорни за формирање и обезбеђење предуслова за адекватно 
функционисање система и поступака управљања ризиком ликвидности. 

Одељење за управљање ризицима прати оперативну ликвидност на основу анализе дневних, 
недељних, месечних и годишњих планова новчаних токова, које достављају Сектори. Одлуке у 
вези управљања оперативном ликвидношћу доносе се дневно на састанцима Комисије за 
ликвидност.  

Мерење, односно процена ризика ликвидности се спроводи применом квантитативних и 
квалитативних техника. Мерење изложености ризику ликвидности подразумева следеће 
технике: 

- ГАП анализу и 
- Рацио анализу. 
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Мерење ризика ликвидности се врши на основу ГАП анализе која подразумева мерење разлике 
између средстава и обавеза Банке у одређеном периоду времена, као и на основу рацио 
показатеља утврђеним како од стране регулаторног тела, тако и од стране Банке. Сектор за 
управљање ризицима и лошим пласманима редовно прати и пројектује ризик ликвидности ради 
одржавања ризика на нивоу прописаном од стране регулаторног тела и у оквиру интерно 
утврђених лимита. 

У циљу обезбеђења ефикасног и ефективног система праћења и контроле ризика ликвидности, 
Банка је успоставила систем лимита ризика ликвидности. Изложеност ризику ликвидности 
Банка одржава на прихватљивом нивоу поштовањем екстерно и интерно прописаних лимита. 

У циљу одржавања минимума дневне и месечне ликвидности Банка се придржава критеријума 
прописаних од стране Народне банке Србије, тако да дневни и месечни показатељи 
ликвидности не буду мањи од регулаторно прописаних лимита. 

Банка дефинише интерне лимите као максимални дозвољени ниво неусклађености новчаних 
токова активе и пасиве за одређени временски период, и као максимални ниво интерно 
дефинисаних рациа ликвидности. 

Показатељ ликвидности током 2011. године  2011. 2010. 

На дан 31. децембра  3,14 2,58 

Просек током периода  3,02 3,44 

Максималан за период 3,59 9,6 

Минимална за период  2,28 2,32 

 

Показатељ ликвидности се током 2011. године кретао изнад регулаторно прописаних 
минималних вредности. Банка прати и структурну ликвидност преко показатеља пласмана и 
обавеза и њихових дефинисаних лимита.  
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Рочна структура активе и пасиве приказана је у следећој табели:  
 

У хиљадама РСД  

до 3 месеца 

од 3 
месеца до 

годину 
дана  

од 1 до 5 
година 

Преко 5 
година  Укупно  На дан 31. децембар 2011. године  

Готовина и готовински 
еквиваленти  406.533 - - - 406.533 
Опозиви депозити и кредити  1.191.081 - - - 1.191.081 
Потраживања по основу камата, 
накнада, продаје и друга 
потраживања  23.370 - - - 23.370 
Дати кредити и депозити  1.403.428 375.653 392.269 108.585 2.279.935 
Хартије од вредности без 
сопствених акција  235.077 35.179 - - 270.256 
Удели –учешћа    115.415 115.415 
Остали пласмани 18.440 - - - 18.440 
Нематеријална улагања  - - 216.796 - 216.796 
Основна средства и инвестиционе 
некретнине  - - - 96.448 96.448 
Одложена пореска средства - - - 9.097 9.097 
Остала средства  19.006 - - - 19.006 
  3.296.935 410.832 609.065 329.545 4.646.377 
Трансакциони депозити 1.839.269 - - - 1.839.269 
Остали депозити 803.830 355.432 49.174 318 1.208.754 
Примљени кредити 437 - 672 - 1.109 
Обавезе по основу камата и 
накнада  2.231 - - - 2.231 
Резервисања 4.873 2.788 1.483 136 9.280 
Обавезе за порезе  113 - - - 113 
Обавезе из добитка  - - - - 
Одложене пореске обавезе - - - - - 
Остале обавезе  28.066 - - - 28.066 
Укупни капитал  -  - - 1.557.555 1.557.555 
  2.678.819 358.220 51.329 1.558.009 4.646.377 
Нето рочна неусклађеност 31. 
децембара 2011. године  618.116 52.612 557.736 1.228.464   
Нето рочна неусклађеност 31. 
децембара 2010. године  1.135.796 (9.306) 98.174 (1.224.664)   

 
Извештај о рочној структури активе и пасиве садржи билансне позиције које у распоређене у 
одређене рокове доспећа од датума биланса стања до уговореног рока доспећа односно 
позиције се распоређују према преосталом року до доспећа. У складу са наведеним коришћена 
је конзервативна претпоставка да ће сви трансакциони депозити и депозити по виђењу бити 
повучени у року до једног месеца.  

Руководство Банке верује да узимајући у обзир врсту депозита и клијената као и претходно 
искуство Банке, да депозити представљају дугорочан и стабилан извор финансирања и да се не 
очекује значајнији одлив средстава који би угрозили ликвидност Банке. 

4.3. ДЕВИЗНИ РИЗИК И ОСТАЛИ ТРЖИШНИ РИЗИЦИ 
Девизни ризик је ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке 
услед промене девизног курса, а Банка му је изложена по основу ставки које се воде у 
банкарској књизи и у књизи трговања. Остали тржишни ризици представљају вероватноћу 
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настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке услед промена 
вредности портфолиа финансијских инструмената. 

Циљ управљања девизним ризиком и осталим тржишним ризицима је: 

- успостављање и унапређење интерног система управљања ризицима којима је Банка 
изложена у свом пословању; 

- минимизирање и/или елиминисање утицаја фактора који могу довести до губитака, 
односно угрозити финансијски резултат Банке услед промена девизног курса и цена;  

- усклађивање са међународним стандардима пословања; 
- остварење веће стопе профитабилности уз прихватљив ниво девизног ризика и осталих 

тржишних ризика. 

Банка прати и разматра однос девизног и осталих тржишних ризика и осталих врста ризика. 

Банка врши идентификацију изложености девизном ризику утврђивањем отворених девизних 
позиција Банке у појединим валутама, као и укупно за све валуте са којима Банка послује. 

Банка редовно прати и пројектује девизни ризик како би га одржала у оквиру интерно 
утврђених лимита и у законом прописаном нивоу. 

Праћење нивоа девизног ризика зависи од степена валутне усклађености активе и пасиве Банке 
чиме се контролише и елиминише могући негативан утицај промене девизних курсева на 
стабилност финансијске позиције Банке. Контрола процеса управљања девизним ризиком и 
осталим тржишним ризицима остварује се као перманентан процес и односи се и на 
идентификацију и континуирану процену ефеката пословних одлука надлежних органа Банке, а 
спроводе је организациони делови Банке надлежни за контролу спровођења ове Политике. У 
циљу обезбеђења ефикасног и ефективног система праћења и контроле девизног ризика, Банка 
је успоставила систем лимита девизног ризика. Изложеност девизном ризику Банка одржава на 
прихватљивом нивоу поштовањем екстерно и интерно прописаних лимита. 

 
У хиљадама РСД  

     На дан 31. децембар 2011. 
године  EUR  USD  

Остале 
валуте  РСД  Укупно  

Готовина и готовински 
еквиваленти 201.623 6.364 48.513 150.033 406.533 
Опозиви депозити и кредити 714.581 - - 476.500 1.191.081 
Потраживања за камату, 
накнаду и друга потраживања 6.649 - - 16.721 23.370 
Дати кредити и депозити 839.399 - - 1.440.536 2.279.935 
Хартије од вредности без 
сопствених акција  - - - 270.256 270.256 
Удели (учешћа) - - - 115.415 115.415 
Остали пласмани 1.774 - - 16.666 18.440 
Нематеријална улагања  

 
- - 216.796 216.796 

Основна средства и 
инвестиционе некретнине - - - 96.448 96.448 
Одложена пореска средства - - - 9.097 9.097 
Остала актива  62 - - 18.944 19.006 
Укупно актива  1.764.088 6.364 48.513 2.827.412 4.646.377 
Трансакциони депозити 1.040.689 4.097 41.660 752.823 1.839.269 
Остали депозити 791.945 3.728 - 413.081 1.208.754 
Примљени кредити  0 437 - 672 1.109 
Обавеза по основу камата, 
накнада  1.384 - - 847 2.231 
Резервисања - - - 9.280 9.280 
Обавезе за порезе  - - - 113 113 
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Одложене пореске обавезе - - - 
 

0 
Остале обавезе 4.122 90 - 23.854 28.066 
Капитал - - - 1.557.555 1.557.555 
Укупно пасива  1.838.140 8.352 41.660 2.758.225 4.646.377 
Девизна позиција 31. децембар 
2011 (74.052) (1.988) 6.853 69.187 - 
Девизна позиција 31. децембра 
2010 81.430 5.345 5.568 (92.343) - 

 
У девизне позиције активе и пасиве укључене су и позиције у динарима индексиране девизном 
клаузулом. 

4.4. КАМАТНИ РИЗИК 
Каматни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услед промена каматних стопа, а Банка је изложена овом ризику по основу 
ставки које се воде у билансу Банке. 

На основу каматног ризика Банка процењује негативни ефекат промене каматних стопа на 
финансијски резултат Банке (биланс успеха), као и на економску вредност капитала Банке па 
тиме дефинише лимите изложености каматно осетљиве активе и пасиве. 

Ризични профил Банке је одређен нивоом ризичности који је Банка спремна да преузме у 
складу са дефинисаним циљевима и принципима управљања каматним ризиком.  

Банка врши идентификацију изложености каматном ризику путем утврђивања неусклађености 
позиција: 

- укупно за све валуте са којима Банка послује и  
- посебно за домаћу валуту и посебно за ставке које су изражене у страној валути или 

валутној клаузули. 

Мерење каматног ризика се врши на основу ГАП извештаја или извештаја о неусклађености 
позиција активе и пасиве које су изложене променама каматних стопа на тржишту и других 
анализа. 

 

 
 
Преглед изложености Банке ризику од промене каматних стопа на дан 31. децембар 2011 године  
У хиљадама РСД        

На дан 31. децембар 2010. године  До 3 месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1-5 
година  

Преко 5 
година  Некаматоносно  Укупно  

Актива        
Готовина и готовински 
еквиваленти  226.467 - - - 180.066 406.533 
Опозиви депозити и кредити  476.500 - - - 714.581 1.191.081 
Потраживања по основу камата, 
накнада, продаје и друга 
потраживања  23.370 - - - - 23.370 
Дати кредити и депозити  1.403.428 375.653 392.269 108.585 - 2.279.935 
Хартије од вредности без 
сопствених акција  235.077 35.179 - - - 270.256 
Удели -учешћа - - - - 115.415 115.415 
Остали пласмани 18.440     18.440 
Нематеријална улагања  - - - - 216.796 216.796 
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Основна средства и инвестиционе 
некретнине  - - - - 96.448 96.448 
Остала средства и одложена 
пореска средства -  - - - 28.103 28.103 
Укупно актива (I) 2.383.282 410.832 392.269 108.585 1.351.409 4.646.377 
Пасива        
Трансакциони депозити 1.839.269 - - - - 1.839.269 
Остали депозити 803.830 355.432 49.174 318 - 1.208.754 
Примљени кредити 437 - 672 - - 1.109 
Обавезе по основу камата и 
накнада  2.231 - - - - 2.231 
Резервисања - - - - 9.280 9.280 
Обавезе за порезе  - - - - 113 113 
Остале обавезе  - - - - 28.066 28.066 
Укупни капитал  - - - - 1.557.555 1.557.555 
Укупно пасива (II) 2.645.767 355.432 49.846 318 1.595.014 4.646.377 
Нето каматоносна неусклађеност 
на дан 31. децембар 2011. године  (262.485) 55.400 342.423 108.267 (243.605)   
Нето каматоносна неусклађеност 
на дан 31. децембар 2010. године  810.079 (7.389) 90.961 42.767 (936.418)   

 

4.5. РИЗИК KОНЦЕНТРАЦИЈЕ 
 
Ризик концентрације представља вероватноћу настанка негативних ефеката на пословање и 
капитал Банке услед неодговарајућег степена изложености Банке према истом или сличном 
фактору ризика или врсти ризика, као што су изложеност према: једном лицу или према групи 
повезаних лица, лицу повезаном са Банком, изложеност према привредним гранама, 
географским подручјима, врстама производа и активности, инструментима кредитне заштите, 
финансијским инструментима, роби итд. ,а како је то ближе дефинисано Процедуром за 
управљање ризиком концентрације. 

Циљ управљања ризиком концентрације је: 

- успостављање и унапређење интерног система управљања ризицима којима је Банка 
изложена у свом пословању; 

- минимизирање и/или елиминисање утицаја фактора који могу довести до губитака, 
односно угрозити финансијски резултат Банке услед ризика концентрације; 

- усклађивање са међународним стандардима пословања; 
- остварење веће стопе профитабилности уз прихватљив ниво ризика концентрације.  

 
Банка прати и разматра однос ризика концентрације и осталих врста ризика. 

Банка идентификује постојећи ризик концентрације и ризик концентрације којем може бити 
изложена увођењем нових пословних производа или активности. 

Банка идентификује ризик концентрације на нивоу појединачног пласмана дужника Банке и на 
нивоу портфолиа. 

Идентификовање ризика концентрације на нивоу појединачног пласмана спроводи се кроз: 

- анализу нивоа изложености дужника, групе дужника или дужника који представљају 
лица повезана са Банком и 

- контролу лимита од стране надлежних организационих делова Банке пре одобрењу 
појединачног пласмана од стране надлежних органа Банке. 

Мерење, односно процена ризика концентрације се врши на нивоу појединачног пласмана и на 
нивоу портфолиа. Мерење ризика концентрације се врши путем обрачуна укупне билансне и 
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ванбилансне изложености једног правног лица, односно групе повезаних лица, односно 
дефинисаних сегмената портфолиа у односу на капитал и/или у односу на укупну билансну и 
ванбилансну изложеност Банке. 

У циљу обезбеђења ефикасног и ефективног система праћења и контроле ризика 
концентрације, Банка је успоставила систем лимита ризика концентрације. 

 

Концентрација по регионима  
 

31.12.2011. СРБИЈА 
ЕВРОПСКА 

УНИЈА 
Готовина и готовински еквиваленти 180.067 226.466 
Опозиви депозити и кредити 1.191.081 - 
Потраживања по основу камате, накнаде, продаје, промене 
фер вредности деривата и друга потраживања 23.370 - 
Дати кредити и депозити 2.279.935 - 
Хартије од вредности 270.256 - 
Удели (учешћа) 115.415 - 
Остали пласмани  18.440 - 
Остала средства  17.232 1.774 
Укупно 4.095.796 228.240 
 
 

4.6. РИЗИК УЛАГАЊА 
Ризик улагања Банке представља вероватноћу настанка негативних ефеката на пословање Банке 
услед неодговарајућег степена улагања Банке у друга правна лица и у основна средства.  

Ризик улагања у друга правна лица представља вероватноћу настанка негативних ефеката на 
пословање Банке који проистичу из улагања Банке у једно правно лице или у повезана правна 
лица, при чему улагање у друго правно лице представља трајно улагање Банке, којим се стиче 
право власништва сразмерно извршеном улагању. Улагање у друго правно лица може се 
вршити стицањем акција, као власничких хартија од вредности, или пак стицањем удела.  

Ризик улагања у основна средства представља могућност остваривања негативних ефеката на 
резултат и капитал Банке услед: 

неадекватне структуре улагања у основна средства у односу на висину активе и капитал Банке 
и промене вредности основних средстава. 

Банка прати и разматра однос ризика улагања и осталих врста ризика. 

Ризични профил Банке је одређен нивоом ризичности који је Банка спремна да преузме у 
складу са дефинисаним циљевима и принципима управљања ризиком улагања. 

Банка редовно прати и пројектује ризик улагања, како би га одржала у оквиру утврђених 
лимита у законом прописаном нивоу. 

4.7. РИЗИК ЗЕМЉЕ 
Под ризицима који се односе на земљу порекла лица према коме је Банка изложена (у даљем 
тексту: ризик земље), подразумевају се негативни ефекти који би могли утицати на 
финансијски резултат и капитал Банке због немогућности Банке да наплати потраживања из 
разлога који су последица политичких, економских или социјалних прилика у земљи порекла 
тог лица. Ризик земље укључује политички, економски и ризик трансфера. 

Банка прати и разматра однос ризика земље и осталих врста ризика. 

Ризични профил Банке је одређен нивоом ризичности који је Банка спремна да преузме у 
складу са дефинисаним циљевима и принципима управљања ризиком земље. 
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Идентификовање ризика земље на нивоу појединачног пласмана спроводи се кроз: 

- прикупљање информација о земљи порекла дужника, 
- анализу нивоа ризика, односно рејтинга земље порекла дужника, 
- анализу догађаја/фактора који могу условити негативан ефекат на пословање и капитал 

Банке услед изложености ризику земље и 
- контролу лимита од стране надлежних организационих делова Банке пре одобрењу 

појединачног пласмана од стране надлежних органа Банке у циљу утврђивања нивоа 
неискоришћеног дела лимита за пласмане у одређену земљу.  

Мерење, односно процена ризика земље се врши на нивоу појединачног пласмана и на нивоу 
портфолиа Банке.  

Банка редовно прати и пројектује ризик земље, како на нивоу појединачног пласмана, тако и на 
нивоу портфолиа, како би га одржавала у оквиру интерно утврђених лимита. 

4.8. ОПЕРАТИВНИ РИЗИК 
Оперативни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке услед пропуста у раду запослених, неодговарајућих унутрашњих процедура и 
процеса, неадекватног управљања информационим и другим системима у Банци, као и услед 
непредвидивих екстерних догађаја. Дефиниција оперативног ризика укључује и правни ризик, 
који представља ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 
капитал Банке по основу судских или вансудских поступака у вези са пословањем Банке.  

Оперативни ризик који настаје по основу увођења нових производа/услуга представља ризик од 
прекида пословања Банке услед немогућности Банке да испоручи већ покренути нови 
производ. Оперативни ризик који настаје по основу активности које је Банка поверила трећим 
лицима је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал 
Банке услед неадекватног пружаоца услуга у смислу његове способности за пружање услуга, 
финансијског стања као и његове пословне репутације. 

Циљ управљања оперативним ризиком је: 

- успостављање и унапређење интерног система управљања ризицима којима је Банка 
изложена у свом пословању; 

- минимизирање и/или елиминисање утицаја фактора који могу довести до губитака, 
односно угрозити финансијски резултат Банке; 

- остварење очекиваних прихода, уз прихватљив ниво оперативног ризика; 
- усклађивање са међународним стандардима пословања. 

Банка прати и разматра однос оперативног ризика и осталих врста ризика. 

4.9. РИЗИК УСЛКАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА 
Ризик усклађености пословања може се дефинисати као ризик угрожавања интегритета Банке, 
односно погоршавање угледа тј. репутације, правни ризик или ризик од санкција регулаторног 
тела, као и ризик од финансијског губитка, који је резултат неусаглашености са законском 
регулативом, процедурама и стандардима. 

Функција контроле усклађености пословања Банке је да идентификује, процењује и прати 
ризик усклађености пословања и управља тим ризиком. Ризик усклађености пословања посебно 
представља ризик од правне или друге санкције регулаторног тела и финансијског губитка, као 
и репутациони ризик у складу са специфичностима банкарских и финансијских регулаторних и 
тржишних захтева. 

У вршењу својих законских обавеза, односно обављању послова и радних задатака из свог 
делокруга Compliance, Служба унутрашње ревизије и Сектор за управљање ризицима и лошим 
пласманима међусобно сарађују, размењују извештаје о свом пословању, плановима и 
програмима рада, заједно приступају изради предлога интерних аката, стандарда, процедура и 
пословне политике Банке и сарађују у активностима пружања помоћи при раду екстерних 
контролних и ревизорских органа који контролишу пословање Банке.  
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У вршењу активности из претходног става Compliance, Служба унутрашње ревизије и Сектор 
за управљање ризицима и лошим пласманима, могу, по потреби, у целости или делимично, 
заједно вршити и контролу пословања појединих организационих делова Банке, по програмима 
и плановима усвојеним од органа Банке или по указаној потреби. 

4.10. СТРАТЕШКИ РИЗИК  
Стратешки ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат 
или капитал Банке услед непостојања одговарајуће политике и стратегије, њиховог 
неадекватног спровођења, као и услед промена у окружењу у којем Банка послује или 
изостанка одговарајућих реакција Банке на те промене.  

Циљ управљања стратешким ризиком је: 

- успостављање и унапређење интерног система управљања ризицима којима је Банка 
изложена у свом пословању; 

- минимизирање и/или елиминисање утицаја фактора који могу довести до губитака, 
односно угрозити финансијски резултат Банке услед стратешког ризика;  

- усклађивање са међународним стандардима пословања; 
- остварење веће стопе профитабилности уз прихватљив ниво стратешког ризика. 

Банка прати и разматра однос стратешког ризика и осталих врста ризика. 

Ризични профил Банке је одређен нивоом ризика  који је Банка спремна да преузме у складу са 
дефинисаним циљевима и принципима управљања стратешким ризиком. 

Идентификација стратешког ризика се спроводи кроз процес стратешког планирања и 
подразумева идентификацију узрока који доводе до настанка стратешког ризика и могу утицати 
на остварење губитака за Банку. То подразумева идентификацију екстерних, односно фактора 
окружења у коме Банка послује, и интерних фактора који могу условити губитак за Банку и 
утицати на способност Банке да оствари своје планове у погледу тржишног учешћа, производа 
и корисника банкарских услуга. 

Банка мери изложеност стратешком ризику кроз примену квантитативних и квалитативних 
мера за утврђивање утицаја промена у окружењу и интерних фактора на дефинисану стратегију 
и пословну политику Банке. 
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5. ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ 

5.1. Основни подаци и развој издаваоца 
 

Пословно име: Дунав  Банка а.д. Звечан 
Седиште: Звечан 
Адреса: Звечан, Краља Милутина б.б. 
Матични број: 09081488 
ПИБ: 100017720 
Решење Агенцији за привредне регистре: БД 59853 од 16.12.2005. године. 
Правни облик: акционарско друштво 
Телефон: Седиште 028/664 730, Централа 011/655 7338 
Е- mail: office@dunavbanka.com 
Шифра делатности: 6419 

 

Решењем О. Број 329 од 26.12.1990. године Народна банка Србије дала је сагласност на 
оснивање Банке. Банка је уписана у судски регистар 3. јануара 1991. године као акционарско 
друштво Решењем Окружног привредног суда у Приштини – број регистарског улошка 1167.  

У регистар привредних субјеката код АПР-а уписана је дана 16.12.2005. године под бројем BD 
59853.  

Под називом КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА БАНКА а.д., Звечан пословала је до 07. октобра 
2010. године, када је Решењем Агенције за привредне регистре број БД 113392/10 промењен 
назив Банке у ДУНАВ БАНКА а.д. Звечан. 

Банка је у последње две године реализовала три емисије акција и то две у 2010. години и једну 
у 2011. години, којима је повећала свој капитал за 1.305.499.850,00 динара. У мају 2010. године 
након успешно реализоване друге емисије акција добија већинског власника Компанију Дунав 
осигурање а.д.о. Београд. То је значајно утицало на развој Банке који се огледа кроз раст свих 
билансних позиција, увођење нових производа, ширење пословне мреже, раст прихода из 
пословања и добити. 

5.2. Значајна улагања 

У току 2009. године најзначајнија  улагања Банке односе се на куповину појединих 
софтверских модула у износу од 11.087 хиљада динара и куповину опреме у износу од 3.785 
хиљада динара. 

У 2010. години најзначајнија улагања односе се на куповину рачунарске опреме у износу од 
47.122 хиљаде динара и улагања у куповину новог софтвера ASSECO у износу од 132.071 
хиљаду динара. 

У 2011. години Банка је улагала у куповину рачунарске опреме и опреме за уређење нових 
експозитура Банке у износу од 30.801 хиљада динара, као и у нове софтвере и лиценце  у 
износу 110.247 хиљада динара. 

У тренутку састављања проспекта Банка нема значајних текућих инвестиција. 

Не постоје будуће инвестиције за које је управа, односно  Банка већ преузела чврсте обавезе. 
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6. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА 

6.1. Основне делатности 
Уговором о оснивању регулисано је да се Банка у складу са законом бави следећим пословима:  

 депозитним пословима (примање и полагање депозита); 

 кредитним пословима (давање и узимање кредита); 

 девизним, девизно-валутним и мењачким пословима; 

 пословима платног промета; 

 издавањем платних картица; 

 пословима с хартијама од вредности (издавање хартија од вредности, послови кастоди 
банке и др.); 

 брокерско-дилерским пословима; 

 издавањем гаранција, авала и других облика јемства (гаранцијски посао);  

 куповином, продајом и наплатом потраживања (факторинг, форфетинг и др.); 

 пословима заступања у осигурању по добијању овлашћења НБС у складу са законом;  

 пословима за које је овлашћена законом; 

 пословима платног промета са иностранством и кредитним пословима са 
иностранством по добијању овлашћења НБС у складу са законом који уређује девизно 
пословање; 

 другим пословима чија је природа сродна или повезана са наведеним пословима из а у 
складу са овим Уговором о оснивању  и Статутом банке. 

У периоду 2009 – 2011. година Банка је највеће приходе остварила по основу камата на 
одобрене кредите, по основу накнада на одобрене кредите и издате гаранције и по основу 
провизија по пословима платног промета што је приказано у наредној табели. 

                                                                                                        (у 000 динара) 

 

У структури прихода од камата у 2011. години највеће учешће са 44,5% имају приходи од 
камата по пласманима одобреним правним лицима, као и у 2009. години када су износили 
45,9%, док у 2010. години највеће учешће имају приходи од камата по пласманима од банака са 
47,2%. 

 

 

 

Ре
дн

и 
бр
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Врста прихода 2009. год. 
у 000 динара 

2010. год. 
у 000 

динара 

2010/2009 
повећање/ 
смањење у 

% 

2011. год. 
у 000 динара 

2011/2010 
повећање у 

% 

1. Приходи од камата 49.467 114.428 131,32 277.252 142,29 
2. Приходи од 

накнада и 
провизија 

33.430 30.881 -7,62 70.562 128,50 

3. Остали пословни 
приходи 1.710 13.727 702,75 31.512 129,56 
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Структура прихода од камата за период од 2009 – 2011. године 

 (у 000 динара) 

Категорија 2009.год. % 2010.год. % 2011.год. % 
Пласмани НБС  16.515 33,4 9.020 7,9 27.766 10,0 
Пласмани банкама - - 53.964 47,2 71.402 25,8 
Пласмани у ХОВ  9.356 18,9 15.674 13,7 45.317 16,3 
Пласмани правним 
лицима  

22.698 45,9 34.912 30,5 
123.469 44,5 

Пласмани 
предузетницима  

- - - - 
2.249 0,8 

Пласмани 
становништву 

898 1,8 858 0,7 
6.454 2,3 

Остали - - - - 595 0,2 
Укупно 49.467 100 114.428 100 277.252   100 
 

Након спроведене докапитализације Банка је од краја 2010. године отпочела процес увођења 
нових производа у својој понуди. Уведени су дугорочни кредити становништву и то за: 
куповину станова, адаптацију и доградњу стамбеног простора, куповину аутомобила, уведени 
су и дугорочни кредити правним лицима, а као најновији производи уведене су платне и 
кредитне картице.  

У посматраном периоду Банка је целокупну своју делатност обављала на територији Републике 
Србије на ком послује укупно 33 банке. Банка је највеће приходе остварила по основу камата на 
одобрене кредите, по основу накнада на одобрене кредите и издате гаранције и по основу 
провизија по пословима платног промета. 

6.2. Ванредне чињенице и околности које су утицале на информације из тачке 6.1.  

Банка је од 1999. године па до маја 2010. године пословала под отежаним условима услед 
губитка значајног дела имовине након ратних дешавања на Косову и Метохији и смањења 
билансне суме. То је проузроковало значајан пад пословне активности. Након докапитализације 
у мају 2010. године, када Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд постаје већински власник 
Банке, долази до позитивних промена у пословању Банке што се одражава кроз вишеструко 
повећање прихода од пословања, посебно у 2011. години, увођење нових производа, као и боље 
позиционирање Банке на финансијском тржишту. 

У моменту састављања Документа о регистрацији не постоје патенти, лиценце, значајни 
уговори или нови производни процеси, који су од битног значаја за профитабилност пословања 
Банке. 

У банкарском сектору Србије на крају  2011. године укупно послују 33 банке. 

У 2011. години укупно је 21 банка остварила добитак у укупном износу од 37 млрд РСД, 12 
банака је остварило губитак у укупном износу од 39 млрд РСД. По висини оствареног резултата 
пословања у 2011. години Дунав банка заузима 20 место са оствареном добити у износу од 17,1 
милиона РСД.  

Укупан капитал банкарског сектора Србије на крају 2011. године износи 545,8 млрд РСД и у 
укупној пасиви учествује са 20,60% (у пасиви Банке 32,60%) и већи је за 9,9%. Капитал Банке у 
износу од 1,5 млрд РСД у укупном капиталу банкарског сектора учествује са 0,27%. По висини 
капитала Банка је на 29 месту. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

Банка самостално послује и није део ни једне банкарске групације. 

Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд, која поседује 1.013.128 акција (69,77% гласова), је 
контролни акционар Банке. 

Поред Банке Компанија „Дунав осигурање“ има контролно учешће у следећим друштвима: 

- Дунав Ре а.д.о. Београд (88.41%) 
- Дунав Турист д.о.о. Београд (68,82%) 
- Дунав ауто д.о.о. Београд (100%) 
- Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д. Београд (100%) 
- Брокерско-дилерско друштво“Dunav Stockbroker“ а.д. Београд (100%) 
- Дунав осигурање а.д. Бања Лука (76.34%) 

Банка нема зависних друштва. 

8. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
8.1. Информације о постојећој и планираној дуготрајној материјалној имовини  

Бруто стање основних средстава на дан 31.12.2011. године  износило је  138.368 хиљада динара 
и чине их грађевински објекти у износу од 19.603 хиљада динара, опрема у износу од 112.303 
хиљада динара и основна средства у припреми у износу од 6.456 хиљада динара. Исправка 
вредности основних средстава (амортизација ) износи 41.920 хиљада динара, и нето садашња 
вредност у износу од 96.448 хиљада динара.  

Неотписана вредност неукњижених грађевинских објеката износи 17.745 хиљада динара. 
Неукњижени грађевински објекти у власништву Банке се налазе на територији Косова и 
Метохије где од 1999. године  није немогуће  вршити укњижбу  права власништва и поред 
настојања руководства Банке да то уради.  

Планирана инвестициона улагања првенствено се односе на додатна улагања у  ИС Банке (на 
основу плана развоја ИС). Укупно планирана средства за ове, а и друге намене, у 2011. години 
износе 50,0 мил. динара У наредне две године ова издвајања  ће бити значајно мања и износиће 
по 35,0 мил. динара. 

Структура планираних инвестиционих улагања у 2012. години је следећа:     

                                                                                                                              у динарима 
Информациони систем (унифицирање радних станица, повећање 
капацитета репродукционе базе података, архивирање корисничких и 
серверских података, контрола мреже, виртуелизација, маил сервер 
итд.. 

 
15.500.000 

Нови модули Би апликације 16.000.000 
Опрема (замена и опремање пословница банке) 10.000.000 
Остало 8.500.000 
Свега: 50.000.000 
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У наредној табели приказан је пословни простор у власништву Банке на дан 31.12.2011.године: 
 

 
Назив и врста објекта Намена објекта Површина 

објекта (м2) 
Садашња вредност 

непокретности у 000 
динара 

Некретнине у власништву 
Краљево, Југ Богданова 52  пословни простор  32,00  1.946 
Краљево, Београдска ББ  пословни простор  36 ,40 2.096 
Косовска Митровица, Ослобођења 7 пословни простор  62,40  2.804 
Лепосавић , 24 Новембра бб пословни простор 385,00  8.935 
Нови Пазар,Осаоница За издавање 58,00 1.963 
УКУПНО:   17.744 
Некретнине узете у закуп за обављање делатности 
 
Пословни простор узет у закуп на дан 31.12.2011.године: 
 

Назив објекта 
Површина 

у м2 
Београд, Франша Д’Епереа бр.88 1046,49 
Београд, Македонска бр. 4 127,72 
Београд, Макензијева бр. 65 51,28 
Београд, Добрачина бр. 1 12,60 
Крагујевац, Бранка Радичевића бр.3 25,00 
Краљево, Октобарских жртава бр. 14 150,70 
Ниш, Николе Пашића бр. 32 25,00 
Чачак, Скадарска бр. 15 33,88 
Звечан, Краља Милутина бб 125,00 
Лепосавић, Немањина бб 56,50 
Београд, Кнеза Милоша бр.80 177,21 
Нови Сад, Булевар ослободјења бр. 3 68,00 
Крушевац, Трг Фонтана бр. 4 39,60 
Рашка, Карађорђева бр. 6 42,00 
Зубин Поток,Колашинских Кнежева 6 30,00 
Грачаница, Грачаница бб 73,00 
Кусце, Кусце бб 45,00 

 
На дан 31. децембар 2011. године Банка нема грађевинске објекте под хипотеком нити другу 
заложену имовину ради обезбеђења обавеза.  
 
Не постоје проблеми у вези заштите животне средине који би утицали на коришћење 
материјалне имовине Банке. 

9. ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД 
Пословни и финансијски преглед анализира финансијске резултате Банке за 2009., 2010. и 2011. 
годину. Детаљније образложење података датих у наредним под тачкама ове тачке садржано је 
у делу документа у оквиру тачке 20. 
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9.1 Финансијско стање 

Банка је у последње три пословне године остварила следеће резултате: 

 Остварена је добит у 2011. години укупном износу од 17.160 хиљада динара. У односу на 
исти период 2010. године, добит је већа за 110,7%  или 9.016 хиљада динара, а у односу на 
2009. годину за 16.478 хиљада динара.  

 Нето приходи од камата у 2011. години остварени су у износу од 198.567 хиљада динара и у 
односу на исти период 2010.  године већи су  за 89,8%,  а у односу на 2009. годину већи су 
за 301,54%.  Нето приходи од накнада   у 2011. години остварени су у износу од 64.380  
хиљада динара и већи  су у односу на исти период претходне године за 131,5%, а у односу 
на 2009. годину за 109,57%.   

 Билансна актива на дан 31.12.2011. године износила је 4.646.377 хиљада динара и бележи 
повећање  у односу на 31.12.2010. године за 64,2%, а у односу на 31.12.2009. године за 
704,11%. 

 Дати кредити и депозити на дан 31.12.2011. године износили су 2.279.935 хиљада динара и 
повећани су у односу на 31.12.2010. године за 71,9%, а у односу на 31.12.2009. године 
вишеструко су већи односно за 2.179.986 хиљада динара. 

 Трансакциони депозити на дан 31.12.2011. године износили су  1.839.269 хиљада динара и 
повећани су за око 279,7%  у односу на 2010. годину док су у односу на 2009. годину 
повећани за 433,98 

 Нето актива по запосленом на дан 31.12.2011. године износила је  29.407 хиљада динара док  
је на дан 31.12.2010. године износила 21.277 хиљада динара. Остварен је раст од  38,2%. 

 Стопа добити у односу на просечан капитал РОЕ у 2011. години износи 1,1 %, у 2010. 
износила је 0,96%,  а у 2009.г одини 0,31%.  

 Стопа добити у односу на укупну  просечну активу РОА  у 2011. години износи  0,48% , у 
2010. износила је 0,59%, а у 2009. години 0,12%.  

Након докапитализације Косовско Метохијске банке од стране Компаније Дунав осигурање у 
јуну 2010. године, приступило се успостављању нове организације рада и пословања у Банци. 

Увођење нових производа, конкурентна политика камата и накнада, повезивање са каналима 
осигурања и ширење пословне мреже,омогућило је Банци да унапреди своје пословање, што се 
одразило на раст билансних позиција и побољшање резултата пословања у 2010. години, а 
посебно у 2011. години.                                                            

9.2 Пословни резултати 

Приходи по основу камата                                                                                                           
                                                                                                                                  у 000 динара 

 31.12.2011 31.12.2010  31.12.2009  
Депозити код Народне банке Србије  27.765 9.020 16.515 
Пласмани банкама  71.402 53.964 - 
Пласмани клијентима правним лицима 123.458 34.912 22.698 
Пласмани становништву 6.454 858 898 
ХОВ Републике Србије 24.593 15.352 935 
ХОВ  које се држе до доспећа - есконт меница 20.724 322 - 
Предузетници 2.249 - - 
Јавни сектор и јавна предузећа 595 - - 
Повезана лица  12 - - 
Укупно  277.252 114.428 49.467 
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Расходи по основу камата 
                                                                                                                               у 000 динара 

 31.12.2011 31.12.2010  31.12.2009  
Односи са Народном банком Србије 6 9 13 
Депозити клијената правних лица  30.849 2.617 - 
Депозити становништва  2.032 66 3 
Депозити повезаних правних  лица  29.906 7.096 - 
Предузетници 45 - - 
Јавни сектор и јавна предузећа 9.493 - - 
Острале финансијске организације 2.083 - - 
Друга правна лица 4.271 - -. 
Укупно  78.685 9.788 16 

Приходи од накнада и провизија 
                                                                                                                                      у 000 динара 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009  
Накнаде за услуге платног промета  32.127 25.189 29.250 
Накнаде за издате гаранције и акредитиве 23.245 2.055 1.062 
Остале накнаде и провизије 15.190 3.637 3.118 
Укупно  70.562 30.881 33.430 

Расходи од накнада и провизија 
                                                                                                                                      у 000 динара 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009  
Накнаде за услуге платног промета 789 180 212 
Накнаде и провизије Народне банке Србије 5.042 2.053 2.028 
Остале накнаде и провизије 351 835 470 
Укупно   6.182 3.068 2.710 

Нето приходи/расходи од курсних разлика  
                                                                                                                                    у 000 динара 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Позитивне курсне разлика 208.112 18.406 3.166 
Негативне курсне разлике (209.944) (17.118) (2.376) 
Нето расходи/приходи  од курсних разлика  (1.832) 1.288 790 

Остали пословни приходи 
                                                                                                                                    у 000 динара 

У хиљадама РСД  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Остали приходи оперативног пословања  31.078 7.500 1.710 
Приходи од наплаћених отписаних потраживања  22 5.915 - 
Остали приходи 412 312 - 
Укупно остали пословни приходи  31.512 13.727 1.710 

Приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања  
                                                                                                                       у 000 динара 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Приходи од укидања индиректних отписа 
пласмана билансних позиција   31.998 37.403 4.274 
Приходи од укидања резервисања по основу  
пласмана ванбилансних позиција   7.483 2.367 4.022 
Наплаћена суспендована камата  125 15 59 
Укупно 39.606 39.785 8.355 
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Остали пословни расходи 
                                                                                                                        у 000 динара 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Трошкови зарада,накнада зарада и остали расх. 136.324 77.218 46.828 
Трошкови амортизације 49.444 7.713 6.140 
Оперативни и остали пословни расходи 91.629 50.507 32.276 
Укупно 277.397 135.438 85.244 

 
Трошкови зарада и накнада зарада повећани су у односу на 2010. Годину због повећања броја 
запослених. Банка је у 2010. години имала 133 запослених  радника, а у 2011. години 158. У 
2009.години Банка је имала 98 запослена. 
 
У 2011.години оперативни и остали пословни расходи повећани су за 81% у односу на 2010. 
годину. Највеће повећање односи се на трошкове доприноса на терет Банке, због повећања 
броја запослених у току 2011. године, трошкова закупнине пословног простора због повећања 
новоотворених  пословних јединица као и трошкови одржавања основних средстава ( односи се 
на одржавање информационог система). 
 
Приходи од промене вредности имовине и обавеза 

                                                                                                              у 000 динара 
 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Приходи од промене вредности имовине  50.817 851 - 
Приходи од промене вредности обавеза  8.787 1.163 - 
Укупно  59.604 2.014 - 

 
Расходи од промене вредности имовине и обавеза 

                                                                                               у 000 динара 
 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Расходи од промене вредности имовине  36.938 2.148 - 
Расходи од промене вредности обавеза  11.618 25 - 
Укупно  48.556 2.173 - 

 
Приходи и расходи по основу промене вредности имовине и обавеза обухватају добитке 
односно губитке по основу промене вредности потраживања/пласмана и обавеза у динарима 
који су индексирани валутном клаузулом.   

 
 

Расходи  по основу индиректних отписа пласмана и резервисања 
                                                                                                              у 000 динара 
                                                                                  
 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
 

34.976 39.563 

 
Расходи индиректних отписа билансних 
позиција  5.042 
Расходи резервисања ванбилансних позиција  11.245 1.415 1 
Расходи резервисања за остала дугорочна 
примања запослених  1.294 1.166 - 
Расходи за резервисања за судске спорове 58 1.368 - 
Расходи по основу суспендоване камате  1.151 - 57 
Укупно 48.724 43.512 5.100 
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Порез на добит 
 
Порез на добит се састоји од текућег пореза на добит и одложеног пореза.    
 

У хиљадама РСД  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
    
Порез на добит - 397 - 
Добитак од креирања одложеног пореског 
средства и смањења одложених пореских 
обавеза  278 8.818 - 
Укупно 278 9.215 - 

 
У складу са пореским билансом Банке, обавеза Банке по основу текућег пореза на добит је     
утврђена као што следи: 
 

У хиљадама РСД  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Добитак пре опорезивања  17.160 8.144 682 
Трошкови који се не признају у пореском 
билансу  12.819 2.641 276 
Амортизација обрачуната у финансијским 
извештајима  49.444 7.713 6.140 
Амортизација за пореске сврхе  97.265 10.552 5.792 
(Порески губитак)/опорезива добит (17.842) 7.946 1.306 
Пореска основица - 7.946 1.306 
Обрачунат порез по стопи од 10% - 794 130 
Умањење (ослобађање од) обрачунатог пореза 
по основу пореског кредита  

- 
397 130 

Порез на добит   - 397 - 
 
 
Обрачун одложеног пореског средства  је приказан као што следи: 
 

 2011 2010 
2009 

У хиљадама РСД  Средства Обавезе Нето Средства Обавезе Нето  Средства Обавезе Нето  
Некретнине, опрема и 
софтвер  (5.279) (5.279) - (439) (439) - - - 
Порески кредит за 
улагања у основна 
средства 5.471 - 5.471 8.951  8.951 - - - 
Остало 86 - 86 306 - 306 - - - 
Одложено пореско 
средство/(обавеза)  5.557 (5.279) 278 9.257 (439) 8.818 - - - 

 

Монетарна политика Народне банке Србије која се односи на кретање курса динара и 
референтну каматну стопу директно утиче на приходе и расходе Банке па самим и на пословни 
резултат. 

 

 



43 
 

10. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

10.1. Информације о изворима средстава  

Структура извора средстава дата је у наредној табели и исказана је у 000 динара: 

 31.12.2011. 31.12.2010. 31.12.2009. 

Трансакциони депозити 1.839.269 484.425 344.442 

Остали депозити 1.208.754 846.809 2.521 

Обавезе за примљене кредите 1.109 1.344 2.016 

Остале обавезе 39.690 19.003 8.905 

УКУПНО ОБАВЕЗЕ 3.088.822 1.351.581 357.884 

Акцијски капитал и емисиона премија 1.514.220 1.452.399 208.720 

Резерве 25.897 11.227 10.545 

Губитак ранијих година  (1.895)  

Добит текуће године 17.438 16.565 682 

УКУПАН КАПИТАЛ 1.557.555 1.478.296 219.947 

УКУПНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 4.646.377 2.829.877 577.831 

 

У 2010. години, а посебно у 2011. години приметан је значајан раст трансакционих депозита, 
осталих депозита и капитала. 

У структури извора средстава дугорочни извори учествују са око 34%, а краткорочни извори са 
66%. У дугорочним изворима са 96,8% учествује укупан капитал, док је његово учешће у 
укупним изворима 33,52% и смањено је у односу на претходну годину када је његово учешће 
износило 52,23%. 

Извори средстава са рочношћу до 3 месеца учествују  са 57,66% у укупним изворима Банке, где 
доминантно учешће имају трансакциони депозити који са 39,58% учествују у укупним 
изворима и њихово учешће је порасло у односу на 2010. годину када је износило 17,12%, а у 
2009. години износило је 59,61% укупних извора. 

Структура трансакционих депозита приказана је како следи: 

У хиљадама РСД 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Финансијске организације  1.408.687 113.439 - 
У динарима  412.153 84.130 - 
У страној валути  996.534 29.309 - 
Јавна предузећа 106.157 163.848 14.010 
У динарима  106.157 163.848 14.010 
Привреда 168.806 102.567 68.495 
У динарима  156.460 98.179 65.195 
У страној валути 12.346 4.388 3.300 
Предузетници 9.716 - - 
У динарима  9.705 - - 
у страној валути 11 - - 
Становништво 28.291 29.440 11.005 
У динарима  13.542 19.344 6.733 
у страној валути 14.749 10.096 4.272 
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Страна лица  52.724 44.730 2 
У динарима  67 91 2 
у страној валути 52.657 44.639 - 
Остали комитенти  64.888 30.401 250.932 
У динарима  54.741 30.401 250.932 
У страној валути 10.147 - - 
Стање на дан 31. децембар  1.839.269 484.425 344.442 

Остали депозити приказани су како следи: 
У хиљадама РСД  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Финансијске организације  606.676 588.391 - 
У динарима  81.500 161.759 - 
У страној валути  525.176 426.632 - 
Јавна предузећа 79.742 56.507 1.507 
У динарима  79.742 56.507 1.507 
Привреда 319.682 179.363 - 
У динарима  273.276 163.369 - 
у страној валути 46.406 15.994 - 
Становништво 89.115 19.083 961 
У динарима  355 258 783 
у страној валути 88.760 18.825 178 
Остали комитенти  113.539 3.465 53 
У динарима  108.307 3.465 53 
У страној валути 5.232 - - 
Стање на дан 31. децембар  1.208.754 846.809 2.521 
 

Банка је тек од 2010. године променила политику прикупљања орочених средстава што се види 
из раста истих у 2010. години, као и у 2011 .години, док је њихов износ у 2009. години био 
миноран. 

Примљени кредити обухватају дугорочни динарски кредит из примарне емисије Народне банке 
Србије. Кредит је одобрен у 2000. години са грејс периодом од две године, роком отплате од 
десет година и каматном стопом 0,50% на годишњем нивоу. Отплата кредита се врши у две 
полугодишње рате, а камата једном годишње.   

 
Структура осталих обавеза приказана је како следи: 

У хиљадама РСД  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Обавезе по основу камата, накнада и 
промене вредности деривата 2.231 41 - 
Резервисања 9.280 5.639 2.162 
Обавезе према добављачима 1.112 890 2.064 
Разграничене обавезе за обрачунате камате 7.276 2.402 - 
Разграничени приходи 14.940 4.022 - 
Остало 4.851 6.009 4.679 
УКУПНО: 39.690 19.003 8.905 
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ТОКОВИ ГОТОВИНЕ за 2009, 2010 и 2011 .годину 
(у хиљадама динара) 

ПОЗИЦИЈА 2011. 2010. 2009. 
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

  
 

Нето прилив готовине из пословних активности  189.302 
 

159.687 
 Нето одлив готовине из пословних активности  

 
398.343  

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИРАЊА 

  
 

Нето прилив готовине из активности инвестирања  
  

 
Нето одлив готовине из активности инвестирања  141.750 188.757 13.230 
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА  

  
 

Нето прилив готовине из активности финансирања  61.149 813.650  
Нето одлив готовине из активности финансирања  

  
150.456 

Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 2.449.535 2.379.843 244.394 
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 2.340.834 2.153.293 248.393 
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ  108.701 226.550 - 
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ  

  
3.999 

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ  293.345 65.507 68.715 
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА  406.533 293.345 65.507 

  
  

                  Докапитализација Банке средином 2010. године позитивно се одразила и на повећање токова 
готовине.  

Токови готовине из пословних активности су из позитивних у 2009. години прешли у негативне 
у 2010. години. Разлог је промена пословне политике Банке од друге половине 2010. године,  
посебно у делу прикупљања нових депозита, што је резултирало повећањем пасивних камата на 
трансакционе и орочене депозите, обзиром да у претходном периоду Банка није обрачунавала 
камату на трансакционе депозите и није имала орочених депозита у својим изворима. Међутим, 
у 2011. години токови готовине из пословних активности су позитивни. 

Токови готовине из активности инвестирања су за све три посматране године негативни, а 
разлог су нематеријална улагања и основна средства, конкретно улагања у набавку рачунарске 
опреме и лиценцираних софтвера. 

Токови готовине из активности финансирања су у 2009. години негативни као резултат улагања 
Банке у краткорочне трезорске записе Републике Србије. У 2010. и 2011. години су позитивни 
услед спроведених нових емисија акција. 

У 2009. години остварени су негативни новчани токови, док су у 2010. и 2011. години 
остварени позитивни новчани токови. 

10.2. Информације о бонитету и структури финансирања. 

Народна банка Србије је прописала обавезу банака да ниво ликвидности одржавају у складу са  
постављеним лимитима да:  

- Просечан показатељ ликвидности у току месеца износи 1,0; 

- Минимални дневни показатељ ликвидности износи 0,8; 

- Минимални показатеља ликвидности у три узастопна дана износи 0,9. 

Банка се у посматраном периоду од 2009. до 2011. године придржавала прописаних лимита, а 
приказани остварени показатељи ликвидности упућују да је Банка бонитетна са квалитетном 
структуром финансирања. 
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Показатељ ликвидности  2011. 2010.   2009. 

На дан 31. децембра  3,14 2,58        4,11 

Просек током периода  3,02 3,44        4,14 

Максималан за период 3,59 9,60        4,23 

Минимална за период  2,28 2,32        4,06 

 
Банка је у посматраном трогодишњем периоду редовно измиривала своје обавезе и није 
користила обавезну резерву и кредите за ликвидност. 

Не постоје ограничења коришћења капиталних средстава Банке. 

Улагања која Банка планира да реализује у наредне три године, а приказана су у тачки 8.1. 
Банка ће да финансира из сопствених извора. 

11. ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ 

Не постоје програми истраживања и развоја који су од значаја за пословање и приходе Банке. 

Банка нема регистроване патенте и лиценце. 

12. ТРЕНДОВИ 

У првом кварталу 2012. години на пословање Банке значајно су утицала одређена привредна 
кретања, а пре свега следеће: 

- У првом кварталу динар је номинално депрецирао у односу на евро за 6%; 
- Међугодишња инфлација је, у складу са очекивањима Народне банке Србије, 

наставила пад и у марту је износила 3,2%; 
- Народна банка Србије није мењала референтну каматну стопу и она је задржана на нивоу од 

9,5% годишње.    

                                                                                                                                 (у хиљадама динара) 

 

Билансна актива на дан 31.03.2012. године износила је 4.311.043 хиљада динара и у односу на 
децембар 2011. године смањена за 7,2%.  

Дати кредити и депозити на дан 31.03.2012. године износили су  1.808.635 хиљада динара и 
мањи су у односу на 31.12.2011. године за 20,7%. 

Депозити комитената Банке на дан 31.03.2012. године износили су 2.690.638  хиљада динара и 
смањени су за 11,7% у односу на децембар претходне године.                        

  

Опис  31.03.2012 31.12.2011 

Билансна актива 4.311.043 4.646.377 
Дати кредити и депозити 1.808.635 2.279.935 
Дати кредити и депозити становништву 229.271 205.614 
Дати кредити и депозити правним 
лицима 

1.579.364 2.074.321 

Опозиви депозити и кредити 1.158.637 1.191.081 
Депозити комитената 2.690.638 3.048.023 
Депозити становништва 172.665 108.383 
Депозити правних лица 2.517.973 2.939.640 
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Опис 31.03.2012 31.03.2011 
Добитак  969 6.592 
Нето приходи од камата  51.213 46.529 
Нето приходи од накнада  21.105 10.849 

 

Нето приходи од камата износили су 57.213 хиљада динара и у односу на исти период 
претходне године већи за 10,1%.  Нето приходи од накнада износили су  21.105 хиљада динара 
и већи су за 94,5% у односу на исти период претходне године.           

Очекивања Банке су да ће се у наредном периоду наставити са започетим трендом раста 
пласмана, па самим тим и прихода из пословања. 

*Подаци су дати на основу званичних података Народне банке Србије и неревидираних 
кварталних извештаја Банке. 

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 у Проспект није укључила процену или предвиђање добити. 

14. УПРАВЉАЊЕ БАНКОМ 

Организациона шема банке на дан израде проспекта 
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14.1. Подаци о члановим Управног и Извршног одбора Банке 
Управни одбор Банке: 

1. др Миленка Јездимировић, Председник: 
- Пословна адреса: Компанија Дунав осигурање а.д.о. ,Македонска 4, Београд; 
- Руководеће функције: од 2007. до 2009.године Саветник председника Извршног одбора 

Комерцијалне банке а.д. Београд, а од 03.02.2009.године и даље генерални директор 
Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд; 

- Чланство у управним органима: од 2010.године Председник Управног одбора Дунав 
Бања Лука, члан Управног одбора Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд, члан 
Управног одбора Удружења осигуравача Србије; 

- Чланство у надзорним органима: члан Надзорног одбора Компаније Интеркомерц АД 
Београд. 
  

2. Милица Девић, члан:  
- Пословна адреса: Компанија Дунав осигурање а.д.о. ,Македонска 4, Београд; 
- Руководеће функције: од 2006. до .2009.године Директор Сектора за праћење пословања 

у банци НЛБ а.д. Београд, а од 2009. и даље Извршни директор за финансијске послове 
у Компанији Дунав осигурање а.д.о. Београд; 

- Чланство у управним органима: члан Управног одбора Дунав Стокброкер а.д. Београд 
од 09.06.2009. године до 17.05.2010. године,  од 2010.године члан у Управним одборима 
Дунав а.д.о. Бања Лука и Дунав добровољни пензијски фонд а.д. Београд.  
 

3. др Рајко Тепавац, члан: 
- Пословна адреса: Компанија Дунав осигурање а.д.о. ,Македонска 4, Београд; 
- Руководеће функције: од 2007. до .2009.године Регионални директор продаје Чачанске 

банке а.д. Чачак, а од 2009. и даље Извршни директор за стратегију, развој и 
корпоративно управљање у Компанији Дунав осигурање а.д.о. Београд; 

- Чланство у управним органима: од 2005. до 2008. године члан Управног одбора ЈП 
СРБИЈАШУМЕ Београд, од 2005. до 2008. године члан Управног одбора Енергопројект 
холдинг а.д. Београд, од 2010.године члан Управног одбора Дунав осигурање а.д.о. 
Бања Лука, од 2011.године члан Управног одбора Металац а.д. Горњи Милановац;  

- Чланство у надзорним органима: од 2005. до 2011. године председник Надзорног 
одбора Металац а.д. Горњи Милановац. 

 

4. Љубодраг Марковић: 
- Пословна адреса: Компанија Дунав осигурање а.д.о. ,Македонска 4, Београд; 
- Руководеће функције: од 2007. до .2009. године Специјални саветник за правне послове 

и људске ресурсе, а од јула 2009. и даље Извршни директор за правне послове, људске 
ресурсе, опште послове и маркетинг у Компанији Дунав осигурање а.д.о. Београд; 

- Чланство у управним органима: од 2010.године председник Управног одбора Дунав РЕ 
а.д. Београд;  

- Чланство у надзорним органима: од 2010.године члан Одбора за ревизију Дунав а.д.о. 
Бања Лука. 
 

5. Славица Стефановић, члан: 
- Пословна адреса: Републичка агенција за телекомуникације (РАТЕЛ), Вишњићева 8, 

Београд; 
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- Руководеће функције: од 2006.године и даље шеф Одсека за правне процедуре издавања 
дозвола при Републичкој агенцији за телекомуникације (РАТЕЛ). 
 

6. Милан Мекић, члан: 
- Пословна адреса:  Предузеће за телекомуникавције „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд, 

Таковска 2, Београд; 
- Руководеће функције: од 2007. до 2009.године заменик директора Центра за консалтинг 

и члан Извршног одбора директора при Економском институту а.д. Београд, од 
2009.године и даље директор Дирекције за корпоративне послове при Предузећу за 
телекомуникавције „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд. 
 

7. мр Дејан Раденковић, члан: 
- Пословна адреса: Компанија Ратко Митровић а.д. Београд,  Јурија Гагарина 177, Нови 

Београд; 
- Руководеће функције: од 01.04.2010.године и даље Извршни директор у Компанији 

Ратко Митровић а.д. Београд; 
- Чланство у управним органима: од 2010.године и даље члан Управног одбора у 

Компанији Ратко Митровић а.д. Београд. 
 

Извршни одбор Банке: 
 

1. Срђан Брајовић, председник: 
- Пословна адреса: Дунав банка а.д. Звечан, Централа Београд, Франша д'Епереа 88, 

Београд; 
- Руководеће функције: од 2007. до 2008.године председник Извршног одбора НЛБ ЛХБ 

банке а.д. Београд, од 2008. до 2010.године члан Извршног одбора НЛБ банке а.д. 
Београд, а од 28.06.2010.године и даље председник Извршног одбора Дунав банке а.д. 
Звечан; 

- Чланство у управним органима:од 2008. до јуна 2010.године члан Управног одбора НЛБ 
нова пензија Београд. 
 

2. мр Соња Лукић, члан: 
- Пословна адреса: Дунав банка а.д. Звечан, Централа Београд, Франша д'Епереа 88, 

Београд; 
- Руководеће функције: од 30.09.2006.године до 30.09.2010.године заменик председника 

Извршног одбора Косовско Метохијске банке а.д. Звечан, од 26.10.2010.године и даље 
члан Извршног одбора Дунав банке а.д. Звечан; 

- Чланство у управним органима: од 2006.године и даље члан Управног одбора Фонда за 
стипендирање талентованих студената САНУ Београд. 
 

3. *др Рајко Перић, члан: 
- Пословна адреса: Министарство за инфраструктуру Владе Републике Србије, Немањина 

22 -26, Београд; 
- Руководеће функције: од 2005. до .2008.године помоћник директора Филијале у банци 

Поштанска штедионица а.д. Београд, од 2008.године и даље Државни секретар у 
Министарству за инфраструктуру Владе Републике Србије; 

- Чланство у управним органима: од 25.06.2010.године до 25.04.2012.године члан 
Управног одбора Дунав банка а.д. Звечан. 



51 
 

 

*НАПОМЕНА: др Рајко Перић ће функцију члана Извршног одбора банке започети након 
разрешења од стране Владе Републике Србије на месту Државног секретара при Министарству 
за инфраструктуру. 

Између члнова Упрвног одбора и Извршног одбора Банке не постоји никаква родбинска 
повезаност. 

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 повезане са неким 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. 

14.2. Сукоб интереса управних, руководећих и надзорних органа и вишег руководства 
Банке 

Између члнова Упрвног одбора и Извршног одбора Банке не постоји сукоб интереса у погледу 
њихових личних и њихових обавеза и дужности према Издаваоцу. 

Не постоје споразуми  ни  договори  са  највећим  акционарима, клијентима, добављачима или 
другим лицима, на основу којих је било које лице из тачке 14.1. изабрано за члана управних, 
руководећих или надзорних органа или члана вишег руководства Издаваоца.  

Не постоје ограничења која су договорила лица из тачке 14.1. о уступању њиховог учешћа у 
хартијама од вредности Издаваоца за одређено временско раздобље.  

15. НАКНАДЕ И ПОГОДНОСТИ 

Износи накнада и примања чланова Управног одбора и Извршног одбора у 2011. години у 
динарима: 

 Бруто Нето 
Управни одбор 1.897.596 1.260.000 
Извршни одбор 11.894.320 9.281.230 
 

Банка је извршила обрачун резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију 
са стањем на дан 31.12.2011. године и резервисала 3.924 хиљада динара, а сходно захтевима 
међународних рачуноводствених стандарда МРС-19. Издвојени износ резервисања укључује и 
резервисања за чланове Извршног одбора, али не и за чланове Управног одбора. 

 

16. ПРАКСА УПРАВЕ 

Управни одбор Банке 

Одлуком Скупштине акционара Банке број 427/4-2  од 18.06.2010. године именован  је Управни 
одбор у саставу наведеном у тачки 14.1. ( за чланове од редног броја 1. закључно са редним 
бројем 6.), а сагласност Народне банке Србије на њихово именовање дата је Решењем број 
10945 од 25.06.2010. године. Четворогодишњи мандат им истиче 25.06.2014. године. 
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Одлуком Скупштине акционара Банке број 16-XII/12 од 20.04.2012. године мр Дејан 
Раденковић именован  је за члана Управног одбора, а сагласност Народне банке Србије на 
његово именовање дата је Решењем број 2477 од 25.04.2012. године. Четворогодишњи мандат 
му истиче 25.04.2016. године. 

Извршни одбор Банке 

Одлуком Управног одбора Банке број 1/2 од 28.06.2010. године на место председника 
Извршног одбора Банке са четворогодишњим мандатом именован је Срђан Брајовић, а 
сагласност Народне банке Србије на његово именовање дата је Решењем број 11917 од 
23.07.2010. године. Четворогодишњи мандат истиче 28.06.2014. године.  

Одлуком Управног одбора Банке број 3/3 од 26.10.2010. године на место члана Извршног 
одбора Банке са четворогодишњим мандатом именована је мр Соња Лукић, а сагласност 
Народне банке Србије на њено именовање дата је Решењем број 14269 од 19.11.2010. године. 
Четворогодишњи мандат истиче 26.10.2014. године.  

Одлуком Управног одбора Банке број 13/4/12 од 14.02.2012.године на место члана Извршног 
одбора Банке са четворогодишњим мандатом именован је др Рајко Перић, а сагласност Народне 
банке Србије на његово именовање дата је Решењем број 2473 од 25.04.2012. године. 
Четворогодишњи мандат истиче 25.04.2016. године. др Рајко Перић ће функцију члана 
Извршног одбора Банке започети по добијању разрешења од стране Владе Републике Србије на 
место Државног секретара при Министарству за инфраструктуру. 

Не постоје уговори о делу које је Банка закључила са члановима управних, руководећих и 
надзорних органа, који предвиђају погодности по раскиду радног односа.  

16.1. Информације  о  комисији  за  ревизију  и  комисији  за  накнаде. 

Сходно Закону о банкама у оквиру Банке постоји Одбор за праћење пословања (Одбор за 
ревизију) састављен од три члана: 

1. Др Рајко Перић, председник Одбора, 
2. Милица Девић, члан и  
3. Др Миле Самарџић, члан. 

Чланом 29. Статута Банке прецизирано је следеће:  

„Одбор за праћење пословања Банке чине три члана (најмање три члана), од којих су најмање 
два чланови Управног одбора Банке који имају одговарајуће искуство из области финасија. 

Најмање један члан Одбора за праћење пословања Банке мора бити лице независно од Банке. 

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 дужан је да: 

1) анализира годишње извештаје и друге финасијске извештаје  Банке који се Управном 
одбору Банке подносе на разматрање и усвајање; 

2) анализира и усваја предлоге политика и процедура Банке у вези са управљањем 
ризицима и системом унутрашњих контрола које се Управном одбору Банке подносе на 
разматрање и усвајање; 
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3) анализира и надзире примену и адекватно спровођење усвојених политика и процедура 
за управљање ризицима и спровођење система унутрашњих контрола; 

4) најмање једном месечно извештава Управни одбор о својим активностима и утврђеним 
неправилностима, као и да 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 или Извршног одбора Банке или спољњег ревизора Банке 
разматра улагања и активности Банке; 

6) Управном одбору и Скупштини Банке предлаже спољњег ревизора Банке; 

7) Разматра, са спољњим ревизором Банке, годишње ревизије финасијских извештаја 
Банке; 

8) Предлаже Управном одбору Банке да се одређена питања у вези са спољњом и 
унутрашњом ревизијом уврсте у дневни ред седнице Скупштине; 

9) Доноси пословник о свом раду. 

Одбор је дужан да Управном одбору Банке предложи отклањање уочених неправилности и 
заказује седнице Скупштине кад оцени да Банка послује супротно закон, другом пропису, 
Статуту или другом акту Банке или то закључи на основу извештаја о ревизији, односно кад 
утврди друге неправилности које могу имати теже последице на пословање Банке.“ 

Банка нема комисију за накнаде.  

Банке је ускладила своје пословање са стандардима корпоративног управљања.  

17. ЗАПОСЛЕНИ 

17.1. Просечан број запослених 

ПРОСЕЧАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2009. 
ГОДИНУ 

 Редни 
број Организациони облик Назив Број запослених 

1 Пословна јединица Београд 7 
2 Пословна јединица Звечан 20 

3 Пословна јединица 
Косовска 
Митровица 10 

4 Пословна јединица Грачаница 8 
5 Пословна јединица Лепосавић 2 
6 Пословна јединица Зубин Поток 3 
7 Пословна јединица Штрпце 4 
8 Пословна јединица Ранилуг / Кусце 2 
9 Пословна јединица Прилужје 1 

10 Пословна јединица Краљево 19 
11 Пословна јединица Рашка 3 
12 Пословна јединица Чачак 3 
13 Пословна јединица Крагујевац 4 
14 Експозитура Ердеч 1 
15 Пословна јединица Ниш 4 

 
Укупан просек 

 
91 
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ПРОСЕЧАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ  ЗА 
2010.ГОДИНУ 

 Редни 
број 

Организациони 
облик Назив Број запослених 

1 Филијала Београд 29 
2 Филијала Звечан 13 

3 Експозитура 
Косовска 
Митровица 7 

4 Експозитура Грачаница 8 
5 Експозитура Лепосавић 3 
6 Експозитура Зубин Поток 3 
7 Експозитура Штрпце 4 
8 Експозитура Кусце 2 
9 Филијала  Краљево 19 

10 Експозитура Рашка 2 
11 Експозитура Чачак 3 
12 Филијала Крагујевац 6 
13 Филијала Ниш 5 

 
Укупан просек  

 
104 

 

     
 
ПРОСЕЧАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА  
 2011.ГОДИНУ 

 
    Редни 
број 

Организациони 
облик Назив Број запослених 

1 Филијала Београд 70 
2 Филијала Звечан 10 

3 Експозитура 
Косовска 
Митровица 7 

4 Експозитура Грачаница 6 
5 Експозитура Лепосавић 4 
6 Експозитура Зубин Поток 3 
7 Експозитура Штрпце 3 
8 Експозитура Кусце 2 
9 Експозитура Нови Сад 2 

10 Филијала  Краљево 18 
11 Експозитура Рашка 2 
12 Експозитура Чачак 4 
13 Филијала Крагујевац 5 
14 Филијала Ниш 6 
15 Експозитура Крушевац 4 

 
Укупан просек 

 
146 

 

 
 

Назив Број 
запослених 
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17.2.   Информације о власништву чланова управе над акцијама Банке  

Чланови Извршног одбора на дан 07.05.2012. године: 

- Срђан Брајовић, председник поседује 700 комада акција Банке; 

- мр Соња Лукић, члан поседује 5 комада акција Банке; 

Не постоје аранжмани у вези са могућношћу стицања акција Издаваоца од стране запослених. 

 

18. ВЕЋИНСКИ АКЦИОНАРИ 
 

Списак лица која непосредно поседују учешће у капиталу Банке већем од 5% према евиденцији 
Централног регистра на дан 07.05.2012. године: 

Р.б. Назив акционара Број акција % учешћа 

1. Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд 1.013.128 69,7721 

2. Дунав РЕ а.д. Београд 238.095 16,3971 

 УКУПНО: 1.251.223 86,1692 

Банка је до сада емитовала обичне даје акционару иста права, у складу са законом, уговором и 
статутом, а која укључују: 

 право приступа правним актима и другим документима и информацијама банке; 
 право учешћа у раду Скупштине банке; 
 право гласа у Скупштини банке тако да једна акција увек даје право на један глас; 
 право на исплату дивиденди у складу са законом; 
 право у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији банке у складу са прописима; 
 право пречег стицања акција из нових емисија и заменљивих обвезница; 
 право располагања акцијама свих врста у складу са законом. 

 

Контролни положај у издаваоцу има Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд са 
власништвом од 69,77% акција Издаваоца. Обзиром да је и Дунав РЕ а.д. Београд власник 
16,3971% акција Издаваоца, а при том је повезано лице са Компанијом „ДУНАВ 
ОСИГУРАЊЕ“ заједно оба повезана лица имају контролни пакет акција Издаваоца са 
86,1692%. 

Не постоје мере којима се спречава коришћење контролног положаја на штету Банке.   

Не постоје споразуми познати Банци, чије би спровођење, накнадно, могло да резултира 
променом контролног положаја у Банци.  

19. ТРАНСАКЦИЈЕ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА 

Од трећег квартала 2010. године када је већински власник Банке постала Компанија Дунав 
осигурање а.д.о. Београд Банка обавља пословне трансакције са својим већинским власником  и 
другим чланицама групе и остварује приходе и расходе. У наредној табели биће приказана 
структура прихода и расхода са повезаним лицима за 2011. и 2010.годину. У 2009.години није 
било послова са повезаним лицима.  
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31.12.2011. 

     

31.12. 
2010. 

У хиљадама РСД  Компанија 
Дунав 

осигурање 
адо 

Dunav 
Stockbroker 

Дунав 
РЕ 

Дунав 
ауто 

Дунав 
Турист Укупно Укупно 31. децембар 2011. године  

        Потраживања  
       Потраживања по основу 

камата, накнада и продаје  50 - - - - 50 548 
Остала потраживања из 
оперативног пословања  5.553 - - - - 5.553 7.500 
Укупно актива  5.603 - - - - 5.603 8.048 
Обавезе  

       Обавезе по депозитима  1.680.558 10.280 324.459 3.771 1.410 2.020.478 701.825 
Остале обавезе 4.085 16 1.268 - - 5.369 223 
Укупно обавезе  1.684.643 10.296 325.727 3.771 1.410 2.025.847 702.048 
Нето билансне позиције (1.679.040) (10.296) (325.727) (3.771) (1.410) (2.020.244) (694.000) 
Приходи 

       Приходи од камата  12 - - - - 12 - 
Приходи од накнада  12.732 8 154 332 25 13.251 528 
Приходи од промене 
вредности имовине и 
обавеза  605 - - - - 605 152 
Позитивне курсне 
разлике 54.091 - - - - 54.091 6.247 
Остали оперативни 
приходи 31.735 17 - - - 31.752 7.500 
Укупно приходи  99.175 25 154 332 25 99.711 14.427 
Расходи 

       Расходи од камата  27.736 533 11474 19 1 39.763 7.182 
Расходи од накнада  5 288 - - - 293 441 
Расходи од промене 
вредности имовине и 
обавеза  4 - - - - 4 - 
Негативне курсне разлике  41.821 - - - - 41.821 3.695 
Расходи  резервисања  539 - - - - 539 138 
Остали оперативни 
расходи  17.237 64 

 
26 

 
17.327 2.194 

Укупно расходи  87.342 885 11.474 45 1 99.747 13.650 
Нето приходи/расходи 11.833 (860) (11.320) 287 24 (36) 777 
 

Банка од Дунав групе остварује приходе по основу накнада за издате гаранције, провизија по 
пословима динарског и девизног платног промета. У укупним приходима од накнада и 
провизија у 2010. години приходи од Дунав групе учествују са 1,77%, а у 2011. години са 
18,78%. 

Банка има расходе везано за послове са Дунав групом и то по основу камата на трансакционе и 
орочене динарске и девизне депозите и закуп пословног простора. 

 

20. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ О ИМОВИНИ, ОБАВЕЗАМА, ФИНАНСИЈСКОМ 
ПОЛОЖАЈУ, КАО И ДОБИЦИМА И ГУБИЦИМА  
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20.1. Финансијски извештаји са мишљењем ревизора за период од 01.01.2009 до 
31.12.2009. године 
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Годишњи извештај управе о пословању Банке за 2009. годину. 
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20.2. Финансијски извештаји са мишљењем ревизора за период од 01.01.2010.  до 
31.12.2010. године 
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Годишњи извештај управе о пословању Банке за 2010. годину. 
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20.3. Финансијски извештаји са мишљењем ревизора за период од 01.01.2011.  до 
31.12.2011. године 
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Годишњи извештај управе о пословању Банке за 2011. годину. 
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Није било значајне промене или предвиђања промене финансијских података,  која би могла да 
буде узрокована одређеном посебном трансакцијом/послом и због тога Банка не наводи пробне 
финансијске информације („pro forma“ финансијске податке).   

Банка нема обавезу израде консолидованих финансијских извештаја. 

Годишњи финансијски извештаји Банке су ревидирани, како је наведено у делу 1.4. More 
Stephens Ревизија и рачуноводство д.о.о. Београд је извршио ревизију финансијских извештаја 
за пословну 2009. годину док је КПМГ д.о.о. Београд је извршио ревизију финансијских 
извештаја за пословне 2010. и 2011. годину. 

У проспекту нема финансијских података који нису извод  из  ревидираних  финансијских  
извештаја  Банке. 

20.4. Финансијски подаци за раздобље краће од пословне године 
Неревидирани Биланс стања на дан 31.03.2012. године 

  у 000 РСД        

Категорија 
Остварење 
31.03.2012 

Остварење 
31.12.2011 

Готовина и готовински еквиваленти 515.338 406.533 
Опозиви депозити и кредити 1.158.637 1.191.081 

Потраживања по основу камата и накнада  26.255 23.370 
Дати кредити и депозити 1.808.635 2.279.935 
Хартије од вредности  318.557 270.256 
Удели -учешћа 115.250 115.415 
Остали пласмани 9.587 18.440 
Нематеријална улагања 208.553 216.796 
Основна средства и инвестиционе 
некретнине 104.550 96.448 
Остала средства 30.866 19.006 
Одложена пореска средства 14.815 9.097 
Укупно актива  4.311.043 4.646.377 
Трансакциони депозити 1.063.934 1.839.269 
Остали депозити 1.626.704 1.208.754 
Примљени кредити 840 1.109 
Обавезе по основу камата, накнада и промене 
вредности деривата  4.070 2.231 
Резервисање 5.700 9.280 
Обавезе за порезе 2.104 113 
Одложене пореске обавезе  5.718 - 
Остале обавезе 43.449 28.066 
Укупно обавезе 2.752.519 3.088.822 
Капитал 1.558.524 1.557.555 
Укупно пасива  4.311.043 4.646.377 
Ванбилансне позиције  1.662.359 1.493.863 
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Неревидирани Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.03.2012. године 

  у 000 РСД 
      

Категорија 
Остварење 
31.03.2012 

 
Остварење 
31.12.2011  

Приходи од камата  78.870 277.252 
Расходи од камата 27.657 78.685 
Нето приходи од камата 51.213 198.567 
Приходи од накнада 22.857 70.562 
Расходи од накнада 1.752 6.182 
Нето приходи од накнада 21.105 64.380 
Нето приходи од курсних разлика 0 0 
Oстали пословни приходи  14.658 31.512 
Приходи од промене вредности имовине и 
обавеза 38.671 59.604 
Нето приходи из пословања 125.647 354.063 
Тришкови пословања 124.678 336.903 
Трошкови зарада 36.085 136.324 

Оперативни и остали пословни расходи 29.031 91.629 
Нето расходи од курсних разлика 30.458 1.832 
Расходи  од промене вредности имовине и 
обавеза 8.721 48.556 
Нето расходи индиректних отписа пласмана 
и резервисања 3.042 9.118 
Трошкови амортизације  17.341 49.444 

Добитак/губитак из редовног пословања 969 17.160 
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Неревидирани Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.03.2012. године 

Назив позиције 
Износ текућа 

година 

у 000 РСД 
Износ 

претходна 
година 

   1      2      3      
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                                                           
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4) 107.190  378.536  
1.  Приливи од камата 78.807  268.478  
2.  Приливи од накнада 20.484  76.787  
3.  Приливи по основу осталих пословних прихода 7.899  33.271  
4.  Приливи од дивиденди и учешћа у добитку -  -  
II.  Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9) 78.363  306.125  
5.  Одливи по основу камата 24.245  71.642  
6.  Одливи по основу накнада 1.753  6.182  
7.  Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних 
расхода 

24.329  137.220  

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

4.896  22.458  

9.  Одливи по основу других трошкова пословања 23.140  68.623  
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре 
повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус 
II) 

                            
28.827  

                            
72.411  

IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре 
повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус 
I) -                                         -                                         
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12) 578.954  2.009.178  
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима 578.954    
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 

-  308.025  

12. Повећање депозита од банака и комитената -  1.701.153  
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15) 516.662  1.891.526  
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима  1.891.526  
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 

48.432  -  

15. Смањење депозита од банака и комитената 468.230  -  

VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза 
на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI ) 

                            
91.119  

                          
190.063  

   VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза 
на добит  (AIV плус AVI минус AIII минус AV) - - 
   16. Плаћени порез на добит 99 761  
17. Исплаћене дивиденде -   - 
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII 
минус AVIII минус 16 минус 17  

                            
91.020  

                          
189.302  

X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус 
AVII плус 16 плус 17 - - 
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА   
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5) - - 
1.  Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности -   
 2.  Приливи од продаје удела (учешћа) -  - 
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3.  Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних 
средстава 

- - 

4.  Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина -  - 
5.  Остали приливи из активности инвестирања - -  
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10) 21.607  141.750  
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 

21.607  141.750  

9.  Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина - -  
10. Остали одливи из активности инвестирања - -  
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус 
II) - - 
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања  
(II минус I) 

                            
21.607  

                          
141.750  

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА 

    

I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6) - 61.821  
1. Приливи по основу увећања капитала - 61.821  
2. Нето приливи готовине по основу  дугорочних кредита и 
субодинираних обавеза 

                               - - 

3. Нето приливи готовине по основу краткорочних кредита                               -                               - 
4. Нето приливи по основу хартија од вредности  -  - 
5. Приливи по основу продаје сопствених акција  -  - 
6. Остали приливи из активности финансирања -   - 
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11) -  672  
7. Одливи по основу откупа сопствених акција  -   
8. Нето одливи готовине по основу дугорочних кредита и  
субординираних обавеза 

 - 672  

9. Нето одливи готовине по основу краткорочних кредита -   - 
10. Нето одливи по основу хартија од вредности  -  - 
11. Остали одливи из активности финансирања  -  - 
III. Нето прилив готовине из активности финансирања  
(I минус II) -                                         

                            
61.149  

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус 
I) 

  Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI плус AV плус  бI 
плус BI) 

686.144  2.449.535  

Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 616.731  2.340.834  
(AII плус AVI плус 16 плус 17 плус 6II плус BII)     
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ ( Г минус Д)                             

69.413  
                          

108.701  
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д  минус  Г )                                      

-    -  
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ  406.533  293.345  
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 39.392  4.487  
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 0    
   
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА  515.338  406.533  
Ђ.  минус Е.  Плус Ж  плус З  минус И )     
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Датум Документа о регистрацији није каснији од 200 дана након завршетка последње 
ревидиране пословне године. 

20.5. Политика дивиденде 
Чланом 18. Уговора о оснивању Банке дефинисано је да део добити који се исплаћује 
оснивачима као дивиденда распоређује се на осниваче сразмерно висини њиховог улога у 
оснивачком капиталу банке 

У периоду од 2009. до 2011. године Банка није исплаћивала дивиденду својим акционарима. 

20.6.  Судски, управни и арбитражни поступци  
Против Банке се на дан 31. децембра 2011. године води осам  судских спорова ( један судски 
спор се води само за утврђивање права својине на непокретности ) у укупном износу од 24.470 
хиљада динара без обрачунате затезне камате.  

За судски спор у износу од 5.021 хиљада динара (тужиоца Дирекција за робне резерве), 
Привредни суд у Београду је застао са поступком још 2002. године обзиром да очекује 
документацију од Министарства правде. За износ од 17.307 хиљада динара, Банка је добила 
тужбу крајем 2011. године на захтев тужиоца Београдске банке у стечају, а прво рочиште је 
заказано за март 2012. године, које је на захтев тужиоца одложено за мај 2012. године.  

По основу судских спорова који се воде против Банке код којих је вероватноћа негативног 
исхода значајна, Банка је извршила резервисање у износу од 379 хиљада динара. 

20.7.  Значајна промена финансијског или тржишног положаја. 
Није било значајних   промена   финансијског   или   тржишног   положаја Банке, које су се 
догодиле од завршетка последњег финансијског   раздобља   за   које   су  објављене   
ревидиране   финансијске информације. 

21. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

21.1. Основни капитал на дан 31.12.2011. године 
Укупан основни капитал: 1.452.053.000,00 динара 
Број акција: 1.452.053 
Номинална вредност акције: 1.000,00 динара 
Врста акција: Обичне акције 
ЦФИ код: ESVUFR 
ИСИН број: RSKMBAE89493 
 

Укупан основни капитал Банке  у потпуности је уплаћен. 

Акције су уписане у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности а.д. Београд. 

Банка нема сопствене акције. 

Банка нема издате замењиве хартије од вредности. 

Чланом 4. став 3. подтачка 6. Уговора о оснивању Банке дефинише право пречег стицања 
акција из нових емисија за постојеће акционаре. 

Банка не издаје изведене хартије од вредности 
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21.2. Приказ промена вредности основног капитала у претходном периоду.  
                                                                                                                                             У 000 динара 

 31.12.2009. 31.12.2010. 2010/2009 
повећање у % 

31.12.2011. 2010/2011 
повећање у % 

Oсновни 
капитал 208.720 1.393.176 667 1.452.053,00 104,23 

Повећање основног капитала Банке за износ од 850.000.000,00 динара и извршено је у првој 
половини 2010. године издавањем 850.000 комада обичних акција II емисије.  

Повећање основног капитала Банке за износ од 334.456.000,00 динара извршено је крајем 2010. 
године издавањем 334.456 комада обичних акција III емисије. 

Повећање основног капитала Банке за износ од 58.877.000,00 динара извршено је крајем 2011. 
године издавањем 58.877 комада обичних акција IV емисије. 

21.2. СТАТУТ ДРУШТВА 

21.2.1.  Опис  делатности  Банке  уз  навођење  чланова  Статута  којима  је  то регулисано 

Чланом 11.  и 13. Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан  регулисано је да се банка у 
складу са законом бави следећим пословима:  

 депозитним пословима (примање и полагање депозита); 
 кредитним пословима (давање и узимање кредита); 
 девизним, девизно-валутним и мењачким пословима; 
 пословима платног промета; 
 издавањем платних картица; 
 пословима с хартијама од вредности (издавање хартија од вредности, послови 

кастоди банке и др.); 
 брокерско-дилерским пословима; 
 издавањем гаранција, авала и других облика јемства (гаранцијски посао);  
 куповином, продајом и наплатом потраживања (факторинг, форфетинг и др.); 
 пословима заступања у осигурању по добијању овлашћења НБС у складу са 

законом;  
 пословима за које је овлашћена законом; 
 пословима платног промета са иностранством и кредитним пословима са 

иностранством по добијању овлашћења НБС у складу са законом који уређује 
девизно пословање. 

 другим пословима чија је природа сродна или повезана са наведеним пословима 
из а у складу са овим Уговором о оснивању  и Статутом банке. 

21.2.2. Кратки приказ одредаба Статута о органима Банке 

Чланом 7. и 8. Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан регулисано је да банком управљају 
акционари сразмерно висини свог улога у акционарском капиталу банке у складу са Законом, 
оснивачким актом и Статутом, те да су органи банке Скупштина, Управни одбор и Извршни 
одбор.Банка има Одбор за ревизију, Кредитни одбор и Одбор за управљање активом и пасивом 
а може по потреби образовати и друге одборе, као и друге органе у складу са Законом, 
оснивачким актом и статутом.  

Чланом 42. Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан регулисано је да су организациони облици 
банке  филијале,  експозитуре  и шалтери, а организациони делови  у којима се обављају 
послови на нивоу банке  су центри, службе, сектори и одељења. 
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21.2.3. Опис права, посебних погодности и ограничења који важе за сваку врсту и класу 
већ издатих акција 
Чланом 4. Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан  регулисано је да банка издаје 
обичне и преференцијалне акције, у складу са одлуком о емисији акција. 

Свака обична акција даје акционару иста права, у складу са законом, уговором и статутом, која 
укључују: 

 право приступа правним актима и другим документима и информацијама банке; 
 право учешћа у раду Скупштине банке; 
 право гласа у Скупштини банке тако да једна акција увек даје право на један глас; 
 право на исплату дивиденди у складу са законом; 
 право у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији банке у складу са прописима; 
 право пречег стицања акција из нових емисија и заменљивих обвезница; 
 право располагања акцијама свих врста у складу са законом. 

 
Обичне акције банке не могу се претворити у преференцијалне акције или друге хартије од 
вредности, а право на исплату дивиденди у складу са законом и право у расподели 
ликвидационог вишка по ликвидацији банке у складу са прописима могу се преносити 
уговором од стране акционара на трећа лица у складу са прописима. 

21.2.4.  Опис активности које су потребне како би се променила права ималаца акција 

Ни Статутом ни Уговором о оснивању Банке 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 

Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан: 

Сазивање, обавештавање и рад Скупштине 

Члан 14. 

 Управни одбор Банке сазива седницу Скупштине акционара Банке. 

 По правилу, Скупштина се одржава у пословним просторијама Банке, осим уколико 
Управни одбор не одлучи другачије. 

 Писани позив за седницу Скупштине акционара упућује се сваком акционару најкасније 
30 дана и најраније 60 дана пре дана одржавања седнице Скупштине, а писани позив сваком 
акционару за ванредну Скупштину доставља се најкасније 15 дана и најраније 30 дана пре 
одржавања седнице Скупштине. 

 Позив се доставља поштом или електронском поштом, ако је акционар дао писмену 
сагласност за обавештење електронском поштом, сваком акционару који има право гласа на 
Скупштини. Позив доставља или организује достављање председник Управног одбора или 
други члан Одбора или друго лице које је овлашћено да сазове Скупштину. 

 Уз писмени позив из става 3. овог члана достављају се предлози одлука у складу са 
предложеним дневним редом седнице. 
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 Изузетно од става 3. овог члана, Банка може уместо упућивања индивидуалног позива 
сваком акционару да објављује позив за седницу Скупштине без прекида на интернет страници 
Банке током времена из става 3. овог члана и уз то да објави позив најмање у једном високо 
тиражном дневном листу, који се дистрибуира на територији Републике Србије у тиражу од 
најмње 100.000 примерака најмање 30 дана и највише 60 дана пре одржавања,  у случају 
годишње Скупштине, и не мање од 15 дана ни више од 30 дана пре дана одржавања, у случају 
ванредне Скупштине. 

 Обавештење о годишњој Скупштини из става 6. овог члана обавезно садржи све оне 
елементе у складу са Законом о привредним друштвима. 

 Обавештење о ванредној Скупшини из става 6. овог члана обавезно садржи време и 
место одржавања седнице Скупштине, опис разлога због којих се сазива и дневни ред. 

 Управни одбор Банке у обавези је да у року предвиђеном за обавештавање чланова 
Скупштине Банке, обавести Народну банку Србије о датуму одржавања и дневном реду 
скупштине Банке. 

Седнице скупштине Банке могу се одржавати и коришћењем конференцијске везе или 
коришћења везе друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која 
учествују на седници могу да се слушају и разговарају једни са другима, па се за лица која на 
овај начин учествују на седници, сматра да су лично присутна седници.  

Сазивање ванредне Скупштине  

Члан 15. 

Ванредна Скупштина се сазива на захтев: 

1) Управног одбора или другог органа Банке који је овим Статутом и овлашћен да сазове 
ванредно заседање Скупштине; 

2) акционара Банке са најмање 10% акција Банке са правом гласа; 

3) ликвидационог управника Банке у поступку добровољне ликвидације Банке. 

Управни одбор је дужан да сазове ванредну седницу Скупштине акционара Банке: 

1) када Банка постане поткапитализована, 

2) на захтев унутрашње ревизије Банке, спољног ревизора или Одбора за праћење 
пословања Банке, 

3) на захтев Народне банке Србије,  

4) увек када то оцени да је потребно. 

     Народна банка Србије може захтевати да се одређена питања уврсте у дневни ред ванредног 
заседања Скупштине. 

Захтев из става 1. тачка 2. овог члана, мора бити датиран, потписан од стране свих акционара 
који га подносе, да садржи податке за идентификовање тих акционара о броју акција који свако 
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од њих поседује, предлог дневног реда, као и разлоге због којих се Скупштина сазива. Захтев 
мора бити адресован на Управни одбор Банке.  

Управни одбор Банке дужан је да о захтеву одлучи најкасније у року од 10 дана од дана 
пријема захтева и да о својој одлуци, у року од седам дана од дана доношења, обавести свако 
лице које је захтевало сазивање ове Скупштине. 

Ванредна седница Скупштине акционара може бити одржана и без објављивања дневног реда 
ако јој присуствују сви акционари са правом гласа и ако се ниједан акционар томе не противи. 

Не постоје одредбе ни у Статуту ни у Уговору о оснивању Банке које даје могућност да се 
одложи или спречи стицање контролног пакета акција Банке.  

Не постоје одредбе ни у Статуту ни у Уговору о оснивању Банке које налажу обелодањивање 
учешћа у основном капиталу Банке или у гласачким правима.  

У члану 10. став 1. тачка 4. Статута Банке дефинисано је да Скупштине Банке одлучује о 
повећању капитала Банке, односно о улагањима капитала у другу банку или у друга правна 
лица.  

22. ЗНАЧАЈНИ УГОВОРИ 
Не постоје значајни уговори где је Банка самостално или као члан групе (концерна) била страна 
у правном послу, и то у раздобљу од две године пре датума проспекта.  

Такође, не постоји било какав уговор који је закључио било који члан групе којој  припада и 
Банка, а који садржи било коју одредбу на основу које Банка  има  обавезу  или  право,  
значајно  за  групу,  на  дан  проспекта.  

23. ИНФОРМАЦИЈЕ   ЧИЈИ   СУ   ИЗВОР   ТРЕЋА   ЛИЦА   И   ИЗЈАВЕ 
СТРУЧЊАКА 

У проспњкту није укључено мишљење или извештај које је израдило треће лице, коме је 
признат статус стручњака у неком подручју, изузев извештаја независног ревизора. 

Банка није у Документу о регистрацији укључивала информације од трећих лица. 

24. ДОКУМЕНТИ ДОСТУПНИ НА УВИД 
За све време важења Документа о регистрацији, у циљу информисања потенцијалним 
инвеститорима биће доступни следећи документи:  

- Статут и Уговор о оснивању Дунав банке а.д. Звечан; 
- Годишњи финансијске извештаје за три последње пословне године (2009, 2010 и 2011. 

годину) са извештајем ревизора за сваку појединачну годину. 

Напред наведени документи биће доступни у електронском формату на сајту Банке 
www.dunavbanka.com, а физички се могу прегледати у Одељењу секретаријата и ПР Банке у 
Беoграду, Франше д'Епереа 88, први спрат соба 3, свакога радног дана у времену од 9,00 до 
15,00 часова. 

25. ИНФОРМАЦИЈЕ О УДЕЛИМА  
Банка на дан 31. децембра 2011. године има учешће у капиталу у следећим правним лицима: 
РХМК Трепча а.д. Звечан (бруто износ 127.666 хиљада динара), Фонд САНУ (бруто износ 320 
хиљада динара), Београдска берза а.д. Београд (бруто износ 906 хиљада динара) и Тржиште 
новца а.д. Београд (бруто износ 152 хиљаде динара).  

http://www.dunavbanka.com/
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III ИНФОРМАЦИЈЕ О ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ 
КОЈЕ ЋЕ БИТИ ПОНУЂЕНЕ И УКЉУЧЕНЕ НА МТП 
 

26. ФАКТОРИ  РИЗИКА 
Тржишна вредност акција може бити изузетно волатилног карактера под утицајем 
волатилности целог тржишта капитала, макроекономских кретања на тржишту на ком Банка 
послује, разлике између очекивања финансијских аналитичара у односу на остварене резултате, 
потенцијалних потреса код повезаних страна, нестабилности пословног модела друштва као и 
цикличности сектора у ком послује. Уколико наведени фактори имају негативну конотацију, 
постоји значајан ризик од пада тржишне вредности акција.  

Такође, сваки инвеститор мора бити свестан да на тржишту постоји ризик да неће моћи да 
прода своје акције у било које вријеме по фер тржишној цени. 

Акције Банке имају јако слабу ликвидност, а последње трговање на Београдској берзи је било 
26.01.2011 године када је истрговано 466 комада акција по цени од 1000,00 динара за акцију. 

Одлуком о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на 
сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд акције Банке су од 7. маја 2012. 
године укључене у трговање  на Мултилатералну трговачку платформу (MTP Belex) пошто није 
било закључених трансакција у периоду од 180 дана који претходи дану пресека (26.04.2012. 
године) те због тога оне нису могле бити укључене на регулисано тржиште. 

Пре доношења одлуке о улагању, потенцијални инвеститори би морали да се ослоне на 
сопствену процену, односно оцену финансијског положаја и пословање Банке, узимајући у 
обзир објављене финансијске извештаје и сагласно томе проценити ризике улагања.   

Инвеститори не би требали да цену акција из ове понуде сматрају ценом која ће преовладати на 
тржишту. Не може се са сигурношђу рећи да ће се формирати или задржати ликвидност акција 
Банке након издавања акција V емисије. 

Финансијска тржишта су посљедњих година прошла кроз значајне флуктуације цена, које су 
често биле неповезане са самим резултатима пословања друштава. Такве тржишне флуктуације 
као и општи економски услови могу утицати на цену акција Банке  

Цена акција Банке могла би бити врло нестабилна и под утјецајем разних фактора који дјелују 
на Банку, њене конкуренте или финансијска тржишта генерално. На цену акција Банке би 
могли значајно утицати интерни догађаји у Банци као нпр. резултати пословања Банке, промене 
организационе структуре Банке, промене у структури акционара Банке и/или екстерни фактори 
као, стање на финансијском тржишту у земљи, фактори везани уз политичке и регулаторне 
ризике и сл. 

Уз све овде изложене ризике кључно је да потенцијални инвеститори самостално процене 
финансијско стање, потенцијал и ризике везане уз Банку и тек на основу тога да донесу одлуку 
о евентуалном упису и уплати акција. 
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27. КЉУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

27.1. Изјава о капиталу 
Капитал  Банке је  довољан  за подмирење њених тренутних обавеза и пројеката.  

27.2. Капитализација и задуженост 
На дан 31.03.2012 .године, на основу података из неревидираних извештаја за први квартал, 
Банка има следећу структуру финансирања: 

КАПИТАЛИЗАЦИЈА И ЗАДУЖЕНОСТ у 000 динара 

Укупне краткорочне обавезе 2.437.830 

Осигуране код Агенције за осигурање депозита 644.802 

Неосигуране 1.793.028 

Укупне дугорочне обавезе 314.689 

Осигуране код Агенције за осигурање депозита 134.896 

Неосигуране 179.793 

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ 2.752.519 

УКУПНА СРЕДСТВА 4.311.043 

УКУПАН КАПИТАЛ 1.514.220 

ЗАДУЖЕНОСТ  

А. Готовина и готовински еквиваленти 515.338 

Б. Краткорочна потраживања 3.296.374 

В. Краткорочне обавезе 2.437.830 

Г. Краткорочна задуженост ( В – Б – А) -1.373.882 

Д. Дугорочна потраживања 895.305 

Ђ. Дугорочне обавезе 314.689 

Е. Дугорочна задуженост ( Ђ – Д) -580.616 

Ж. Нето задуженост 1(Г + Е) -1.954.498 

З. Преузете будуће обавезе (издате гаранције) 1.662.359 

И. Нето задуженост 2 (Ж + З) -292.139 

 

Степен задуженост= Укупне обавезе/ Укупна средства= 2.752.519/4.311.043 = 0,65 

Степен капитализације= Капитал/ Укупна средства= 1.514.220/4.311.043= 0,35 

Банка нема неизмирених обавеза према повериоцима, ликвидна је и солвентна. 

Према Одлуци Народне банке Србије о адекватности капитала, прописана је обавеза банака да 
овај показатељ одржавају на нивоу од 12%. Показатељ адекватности капитала банке једнак је 
односу капитала и ризичне активе банке. Ризична актива представља збир: укупне активе 
пондерисане кредитним ризиком, капиталних захтева за тржишне ризике, и капиталног захтева 
за оперативни ризик, помножених реципрочном вредношћу показатеља адекватности капитала.  
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На дан 31.12.2011. године, као и за последњи квартал текуће године, Банка још увек има 
довољно капитала да задовољи минималне захтеве Народне банке Србије. Адекватност 
Капитала Банке на дан 31.03.2012.године износи 38,34%. 

27.3.  Интереси правних/физичких лица у вези са издавањем/понудом  
Брокерско-дилерско друштво „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд је агент V емисија акција Банке, 
без обавезе откупа, а опсег ангажовања укључује послове које се односе на припрему и 
спровођење јавне понуде. Укупан износ накнаде за обављање послова агента емисије не зависи 
од успеха емисије и износа средстава прикупљених овом емисијом акција. БДД Дунав  
Стокброкер“ а.д. Београд не поседује акција Банке и не постоје, нити су икада постојали сукоби 
интереса у односу на ангажман агента емисије.  

Осим БДД Дунав  Стокброкер“ а.д. Београд, постојећих акционара, чланова управног надзорног 
и инвестиционог одбора банке на постоје трећа лица која би имала интереса у вези да понудом 
акција Банке, укључујући али не ограничавајући се на сукоб интереса  

27.4. Разлози за понуду и коришћење средстава 
Намена средстава која се прикупљају издавањем ове емисије акција је дугорочно и краткорочно 
кредитирање привреде и становништва. 

28. ИНФОРМАЦИЈЕ О ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ИЗДАЈУ И 
УКЉУЧУЈУ НА МТП 
Предмет понуде су обичне акције Банке V емисије са ЦФИ кодом ЕСВУФР и ИСИН бројем 
РСКМБАЕ89493. 

Предмет понуде су је 350.000 обичних акција Банке V емисије које гласе на име , појединачне 
номиналне вредности од 1.000,00 динара  

Акције које су предмет понуде својим имаоцима дају следећа права: 

 право приступа правним актима и другим документима и информацијама банке; 
 право учешћа у раду Скупштине банке; 
 право гласа у Скупштини банке тако да једна акција увек даје право на један глас; 
 право на исплату дивиденди у складу са законом; 
 право у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији банке у складу са прописима; 
 право пречег стицања акција из нових емисија и заменљивих обвезница; 
 право располагања акцијама свих врста у складу са законом. 

 
Процедура за извршавање права које дају акције је прописан Законом о привредним 
друштвима.  
Не постоје планови о новим емисијама акција Банке. 

Лице које непосредно или посредно, самостално или заједнички делујући, стекне акције Банке 
са правом гласа, тако да заједно са акцијама које је већ стекло, пређе праг од 25% акција с 
правом гласа циљног друштва (контролни праг) има обавезу да објави понуду за преузимање. 

Након извршених докапитализација Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд је, сходно 
одредбама Закона о преузимању акционарских друштава, у последње две године објавила 
понуде за преузимање акција Дунав банке и то: 

Рок трајања понуде Број комада преузетих акција Понуђена цена по акцији у 
динарима 

20.05.-09.06.2010. године 42.955 1.050,00 
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25.01.-14.02.2011. године 24.539 1.050,00 

УКУПНО ПРЕУЗЕТО: 67.494  

28.1 Порези и друга давања у вези са акцијама. 
Порез на пренос апсолутних права: изменама Закона о порезу на имовину ( "Сл. гласник РС", 
бр. 5/2009 од 22.01.2009.године ) 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 члану 14. Закона о порезу на имовину. 

Порез на капитални добитак: Капитални добитак је разлика између куповне (номиналне 
вредности када су у питању бесплатно подељење акције) и продајне цене. Пореска стопа је 10% 
од износа оствареног капиталног добитка.  

Обвезник који је хартију од вредности тј. акције држао у свом портфељу пре 24. јануара 1994. 
године, не остварује капитални добитак. 

Порез на добит: дивиденде и други приходи остварени учешћем у добити, укључујући и све 
облике прихода који се на основу одредаба закона којим се уређује порез на добит предузећа 
сматрају дивидендом (ликвидациони вишак, додатак на камату по основу трансферне цене, 
примања запослених и чланова управе привредног друштва по основу учешћа у добити - у 
новцу или путем доделе или опцијске куповине сопствених акција и др.). Стопа пореза на 
приходе од капитала износи 10%.  

Опорезиви приход од капитала из члана 61 став 1 тачка 2 Закона о порезу на доходак грађана 
чини 80% бруто дивиденди и других прихода остварених учешћем у добити расподељених 
обвезнику. 

Код обрачуна пореза по одбитку на приходе нерезидента, исплатилац прихода примењује 
одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања, под условом да нерезидент докаже 
статус резидента државе са којом је Србија закључила уговор о избегавању двоструког 
опорезивања, и да је он стварни власник прихода. 

29. УСЛОВИ ПОНУДЕ 

29.1. Услови понуде 

На основу одлуке о издавању јавном понудом обичних акција V емисије ради повећања 
основног капитала коју је донела Скупштина акционара Банке на седници одржаној дана 20. 
априла 2012. године Банка издаје акције V емисије у укупном обиму од 350.000.000,00 динара. 
Право пречег уписа акција ове емисије имају постојећи акционари сразмерно номиналној 
вредности поседованих акција на дан доношења одлуке. Своје право прече куповине акционари 
могу користити у року од 21 дана од почетка рока за упис и уплату акција. 

Укупан рок за упис и уплату акција V емисије траје 30 дана, од дана који ће бити означен на 
јавном позиву за почетак уписа и уплате акција. 

Издавање акција V емисије ће се сматрати успешним ако се у напред наведеном року упише и 
уплати најмање 40% понуђених акција. 

Укупна номинална вредност акција које се издају износи 350.000.000,00 динара  
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Укупан број акција понуђених за упис је 350.000 комада акција, појединачне номиналне 
вредности од 1.000,00 динара.  

Упис акција ће се вршити потписивањем уписнице у просторијама брокерско-дилерског 
друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд, ул. Коларчева 7/I, сваког радног дана у времену од 
09:00 до 15:00 часова. 

Рок за упис акција V емисије је 30 дана од дана означеног у јавном позиву за почетак уписа. 

Датум почетка уписа акција за акционаре са правом пречег уписа почиње 28. маја 2012. године 
и завршава се  17. јуна 2012. године. 

Датум почетка уписа акција за акционаре који су искористили право пречег уписа и за остала 
заинтересована лица је 18. јун 2012. године и траје до 26. јуна 2012. године. 

Одлуком о издавању јавном понудом обичних акција V емисије ради повећања основног 
капитала нису предвиђене околности под којима би могло доћи до опозива или обустављања 
понуде. 

Смањење уписаног броја акција по уписнику могуће је у случају уписа већег броја акција од 
предвиђеног. Смањење ће се вршити сразмерно према броју уписаних и уплаћених ација. 

У случају евентуално преплаћеног износа ода стране инвеститора Банка ће у року од 7 (седам) 
дана од дана истека рока за упис и уплату акција, уплатиоцима врати уплаћена средства без 
обрачунавања камате на број рачуна који су навели на уписници. 

Не постоје одредбе о минимуму или максимуму могућих уписаних акција по инвеститору осим 
ограничења која се односе на право пречег уписа. 

Није предвиђена могућност да инвеститори могу повући свој прихват понуде. 

Уплата акција ће се вршити на рачун бр. 908-20501-70 са позивом на бр. 438113-0072100001323 

у свим филијалама Комерцијалне банке а.д.  Београд,  сваког радног дана у времену од 09:00 до 
15:00 часова  

Рок за уплату акција V емисије је 30 дана од дана означеног у јавном позиву за почетак уписа. 

Датум почетка уплате акција за акционаре са правом пречег уписа почиње 28. маја 2012. године 
и завршава се  17. јуна 2012. године. 

Датум почетка уплате акција за акционаре који су искористили право пречег уписа и за остала 
заинтересована лица је 18. јун 2012. године и траје до 26. јуна 2012. године. 

Резултати јавне понуде ће бити објављени у дневним новинама и на интернет сајту Банке одмах 
након утврђивања, односно најкасније у року од три радна дана од дана окончања јавне понуде. 

Банка, ће преко члана Централног регистра поднети захтев  за пренос хартија од вредности на 
рачуне законитих ималаца у року од пет радних дана од дана окончања јавне понуде. 

Акционари који су власници обичних акција Банке да дан доношења одлуке о издавању, 
односно 20.04.2012. године, имају право пречег уписа и уплате акција сразмерно броју 
поседованих акција на тај дан. 

Право пречег уписа није преносиво. 
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Право првенства које није искоришћено у року који је остављен за упис и уплату акција по 
основу права пречег уписа не може бити коришћено приликом уписа и уплате преосталих 
акција. 

29.2. План дистрибуције и алокације 
Право пречег уписа и уплате акција имају сви постојећи акционари, имаоци обичних акција, 
сразмерно броју акција које поседују на дан  20.04.2012. године. 

Укупан број акција по основу којих се остварује право пречег уписа  је 1.452.053 комада акција. 

Укупан број акција V емисије на којима се остварује право пречег уписа је 350.000 комада 
акција. 

Право на упис акција V емисије за које свиоје право праче куповине не искристе постојећи 
акционари Банке, имају сви заинтересирани инвеститори. 

Колико је Банци познато, већи акционари, чланови управе и надзорног одбора Банке могу 
уписати акције V емисије, али нико неће уписати више од 5% акција V емисије које су 
понуђене. Банци није познато да ли неко треће лице има такву намеру.  

Није предвиђена алокација акција. 

Упис додатних хартија од вредности или опције  покрића уписа додатних хартија од вредности 
нису предвиђени. 

29.3. Цена 
Акције се продају по емисионој цени од  1.050,00 динара. 

Коначна цена акција у понуди је 1.050,00 динара и одређена је Одлуком о утврђивању емисионе 
цене обичних акција V емисије коју је 26.04.2012. године донео Управни одбор Банке. 

Није предвиђен попуст за акционаре који имају право пречег уписа акције, односно они их 
уписују по цени од 1.050,00 динара. 

- Срђан Брајовић, председник поседује 700 комада акција Банке које је стекао по цени од 
1.050,00 динара; 

- мр Соња Лукић, члан поседује 5 комада акција Банке које је стекла по цени од 1.050,00 
динара; 

29.4. Спровођење понуде/продаје (пласман и покровитељство) 
Као агент емисије Банке у јавној понуди учествује брокерско-дилерско друштво „Дунав 
Стокброкер“ а.д. Београд, ул. Коларчева бр. 7. 

Издавалац је финансијска институција – банка, чији се текући рачун 908-36001-33 води код 
Народне банке Србије, преко кога ће Издавалац извршавати финансијске обавезе према 
имаоцима акција.  

Банка није склопила уговор о покровитељству са другим друштвима 

Не постоји уговор о покровитељству. 

30. УКЉУЧЕЊЕ У ТРГОВАЊЕ 
Понуђене акције ће бити предмет захтева за укључење у трговање на Мултилатералној 
трговачкој платформи Београдске берзе а.д. Београд (MTP Belex) Београдске берзе а.д. Београд. 

Београдска берза а.д. Београд је издала потврду о спремности да акције V емисије укључи у 
трговање на MTP Belex. 
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Услови су прописани Правилима пословања Београдске берзе а.д. Београд 

Раније емитоване акције Банке (1.452.053 комада акција) су укључене ради трговања на 
Мултилатералној трговачкој платформи Београдске берзе а.д. Београд (MTP Belex). 

Одлуком о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на 
сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд акције Банке су од 7. маја 2012. 
године укључене у трговање  на Мултилатералну трговачку платформу (MTP Belex) пошто није 
било закључених трансакција у периоду од 180 дана који претходи дану пресека (26.04.2012. 
године) те због тога оне нису могле бити укључене на регулисано тржиште. 

Истовремено са, односно готово истовремено са издавањем акција V емисије за које ће се 
тражити укључење на МТП Банка неће приватно уписивати или нудити акције исте класе 
односно хартије од вредности друге класе за приватно или јавно финансирање.  

Не постоје лица која су се обавезала Банци да ће деловати као посредници при секундарном 
трговању. 

30.1. Стабилизација 
Банка неће предузимати мере у вези са стабилизацијом цена. 

31.  ИМАОЦИ АКЦИЈА КОЈИ ПРОДАЈУ АКЦИЈЕ  
31.1. Име и презиме или пословно име и седиште лица која нуде акције издаваоца, опис и 
природу односа тог лица са издаваоцем у претходне три године  
Не постоје лица која нуде акције банке у јавној понуди. 

31.2. Врста, класа и број акција које нуди сваки појединачни ималац акција у поступку 
јавне понуде  
Не постоје акције које нуде  имаоци акција у поступку јавне понуде  

31.3. „Lock-up“ споразуми  
Не постоје „Lock-up“ споразуми чија би уговорна страна била Банка или који би обавезивали 
Банку на било који начин. 

32. ТРОШКОВИ ИЗДАЊА  
Процењени трошкови Банке по основу V емисије акција су: 

РБ Основ Износ 
1. Комисија ХоВ- одобрење јединственог проспекта 700.000,00 
2. Централни регистар -  укњижење емисије 10.000,00 
3. Централни регистар- додела ЦФИ и ИСИН 1.000,00 
4. Централни регистар- књига акционара 5.000,00 
5. Београдска берза- потврда о укључивању ХоВ на МТП 5.000,00 
6. Београдска берза-укључење акција у трговаље 60.000,00 
7. Надокнада агенту емисије 413.000,00 
8. Надокнада уплатној банци 55.800,00 
9. Објава обавештења о проспекту у дневним новинама 30.000,00 
10. Објава исхода о успешности емисије у дневним новинама 52.000,00 
 УКУПНО: 1331800 
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33. РАЗВОДЊАВАЊЕ (промене процента учешћа имаоца акција након понуде)  

Банка није у могућности да процени промене у учешћима ималаца акција. 

Банка није у могућности да процени у којој мери ће и да ли ће постојећи акционари да 
искористе право прече куповине акција, па самим тим ни проценат непосредног разводњавања  

34. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  
У изради проспекта од вредности нису ангажовани посебни саветници. 

У проспекту од вредности није укључено мишљење или извештај које  је израдило треће лице, 
коме је признат статус стручњака у неком подручју. 
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