
 
 
На основу члана 14. став 2. Закона о прeузимању имовине и обавеза одређених банака 
ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије („Службени гласник 
РС“ број 102/2012) Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд, даје следеће 

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 
акционарима Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд  о закљученом Уговору о 

преузимању дела имовине и дела обавеза Нове Агробанке а.д. Београд  
и праву на откуп акција 

 
1. Скупштина Републике Србије је донела Закон о преузимању имовине и обавеза 
одређених банака ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије који 
је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 102 од 26.10.2012. године (у 
даљем тексту: Закон), а који је ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања. 
 
2. У складу са Законом, извршено је преузимање дела имовине и дела обавеза Нове 
Агробанке а.д. Београд од стране Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем 
тексту: Банка). Преузимање је, сагласно одредбама члана 4. Закона, извршено Уговором о 
преузимању дела имовине и дела обавеза Нове Агробанке а.д. Београд број А01-2-2834 од 
27.10.2012. године (у даљем тексту: Уговор о преузимању), закљученим између Aгенције за 
осигурање депозита, као преносиоца, и Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд, као 
банке преузимаоца. 
 
3.  Акционари Банке на дан закључења Уговора о преузимању, осим Републике Србије и 
других акционара – правних лица у директном или индиректном власништву Републике 
Србије, у складу са чланом 8. став 3. Закона имају право да у року од 15 дана од дана 
објављивања овог Обавештења у дневном листу “Политика“, затраже од Банке откуп својих 
акција према вредности предвиђеној Законом о привредним друштвима („Службени гласник 
РС“ број 36/2011 и 99/2011)  у случају права несагласних акционара.  
 
4. Акционари Банке из тачке 3. који намеравају да користе право на откуп својих акција, 
достављају Банци писани захтев у коме се наводи: презиме и име, односно пословно име, 
пребивалиште односно седиште, број и класа акција чији се откуп захтева, назив своје 
банке и број новчаног рачуна за уплату средстава, а акционари правна лица достављају и 
доказ да нису у директном или индиректном власништву Републике Србије, на адресу: 
Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (Служба за инвестиционо банкарство), 11120 
Београд, Улица Краљице Марије број 3. 
 
5. Банка ће сваком акционару из тачке 4. Овог Обавештења, откупити акције по највишој 
вредности акција утврђеној у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, на 
начин и по поступку који је прописан Правилима пословања Централног регистра, депоа и 
клиринга хартија од вредности, у року од 60 дана од дана пријема писаног захтева. 
 
6. Ради додатних информација акционари се могу обратити Банци на телефоне: 011/3024-
598, 011/3024-329 или на електронску адресу: broker@posted.co.rs .    
 

         ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ 
др Срђан Цекић, председник  

Јелена Мијаиловић Милојевић, члан 
Јасминка Бошњак, члан 
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