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ЈУБМЕС банка је у 2007. години остварила 
кључне планиране пословне циљеве 

и врло повољан финансијски резултат, послујући у динамичном и 
недовољно стабилном макроекономском окружењу. 

Током претходне године у Србији је забележена релативно ви-
сока стопа привредног раста (раст БДП је износио 7,3%), одржан 
је тренд раста индустријске производње од 5%, остварен је ди-
намичан раст и побољшана структура извоза, појачана ефикас-
ност и конкурентност домаће привреде на регионалном и европ-
ском тржишту, настављени су унапређење и развој финансијског 
сектора у целини, даљи пораст прилива страних директних ин-
вестиција, као и укупних девизних резерви. У светлу ових пози-
тивних привредних кретања, Србија је имала релативно повољну 
оцену ризика земље, која је била битна компонента подстицаја 

даљег наступа страних партнера-инвеститора на домаћем тржишту. Упоредо са овим пози-
тивним економским кретањима, привредне околности у Републици Србији током 2007. годи-
не карактерисали су истовремено и висока стопа раста спољнотрговинског дефицита, одржа-
вање високе стопе незапослености, пораст јавне потрошње, раст просечних зарада од 33% који 
је надмашио пораст продуктивности од 25%, као и неповољан тренд раста стопе инфлације у 
односу на планирану стопу раста. 

Сагледавајући стање домаћег банкарско-финансијског сектора, можемо истаћи да се на-
ставља позитиван тренд развоја из претходних година, који је подстакнут већом конкурен-
тношћу између постојећих, али и нових банака које, због релативно каснијег позиционирања, 
теже убрзаном повећању свог учешћа на домаћем тржишту и потврђивању постигнуте цене ку-
повине већинског дела у акцијском капиталу банака. Подстицајни фактор јачања домаћег бан-
карско-финансијског сектора у 2007. години било је настављање структурних промена, проце-
са хармонизације са међународним стандардима и процедурама у банкарском пословању, али и 
циљних европских интеграција, регионалних иницијатива и сл.

Имајући у виду такво привредно-финансијско окружење, са задовољством истичемо да је у 
2007. години ЈУБМЕС банка постигла натпросечне резултате, квантификоване оствареном до-
бити од 6,0 милиона евра. 

Захваљујући оствареној финансијској добити у 2006. и 2007. години у износу од 12,6 милио-
на евра оснажена је капитална основа ЈУБМЕС банке. Књиговодствена вредност укупног капи-
тала Банке је, крајем 2007. године, достигла износ од 3.023 милиона динара (или 38,1 милиона 
евра), чиме је реално повећана за 64%у односу на 2005. годину. 

Са стањем на дан 31.12.2007. године, квантитативан однос између тржишне и књиговодс-
твене вредности акција ЈУБМЕС банке је износио 3,21. Тржишна цена акција Банке на дан 
31.12.2007.године достигла је 994 EUR, док је на дан 08.01.2007. године износила 759 EUR.

Успешност пословања Банке исказана је и њеном тржишном капитализацијом, која је са 
стањем 31.12.2007. године износила 122,7 милиона евра, чиме је, у поређењу са крајем 2006. године, 
забележила раст од 47 милиона евра. Надаље, током претходне 2007. године, преко Београдске бер-
зе остварен је промет од укупно 11.147 акција Банке, а просечно остварена цена по истргованој ак-
цији је, у наведеном периоду, износила 1.408 EUR. Искључиво ради поређења, наводимо да је просеч-
но остварена тржишна цена по истргованој акцији Банке у 2006. години износила 500 ЕUR. Овако 
висока тржишна валоризација цена акција ЈУБМЕС банке је једини валидан критеријум за оцену 
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успешности пословања ЈУБМЕС банке и потврда квалитета њеног пословања током претходних 
година у конкурентном домаћем и регионалном банкарско-финансијском окружењу.

Сходно нашој пословној филозофији, такву конкурентну позицију Банке на тржишту не 
одређују само њена успешност у пословању, већ и активан и позитиван однос према концепту 
друштвено одговорног пословања, односно корпоративне друштвене одговорности. Банка је, већ 
у дужем периоду, активно присутна у друштвеној заједници, подржавајући различите пројекте 
хуманитарно-социјалног и развојног карактера. Банка је од 1992. године, као оснивач и највећи 
донатор фондације „За дечје срце“, подржавала различите пројекте набавке медицинске опре-
ме и уређаја намењених дечијој кардиологији и кардиохирургији. Банка је својим донацијама по-
могла активности невладине организације „Наша Србија“ намењене пружању помоћи угроженом 
становништву са Косова и Метохије, као и различите пројекте локалне заједнице, научно-об-
разовних, културних, здравствених и спортских институција, посебно Ватерполо савеза Ср-
бије, националног Олимпијског комитета и др. 

Банка овај концепт потврђује и у политици управљања људским ресурсима, тако што сти-
мулише своје кадрове на додатно образовање, константно стручно усавршавање и оспособља-
вање из области банкарско-финансијског пословања, нових информационих технологија и сл., 
подстиче креативност у раду, унапређује радне и техничке услове, али и запошљава нових мла-
дих високо-образоване кадрове који су спремни да примене нова знања и понуде иновативна ре-
шења у банкарским пословним операцијама. 

Одрживо позиционирање и профилисање ЈУБМЕС банке као високо конкурентног субјекта 
на домаћем банкарско-финансијском тржишту су и наше стратешке развојне смернице. Оне 
укључују и константно побољшање квалитета традиционалних и развој нових банкарских и 
парабанкарских производа, а све у складу са важећим нормативним оквиром, стандардима и 
процедурама који регулишу механизме управљања, контроле и диверсификације ризика који 
прате пословне операције Банке.

Комбинујући модел универзалне банке и институције специјализоване за пружање широког 
спектра услуга подршке извозним пословима, прилагођавајући се постојећој и потенцијалној 
циљној структури клијената развијањем програма за МСП, програма пројектног финансирања 
и др., и обезбеђујући активније присуство на тржишту капитала иновативним решењима у 
области инвестиционог банкарства, ЈУБМЕС банка се развија у модерну, динамичну и адапти-
билну банку, спремну да понуди својој клијентели разноврсне традиционалне и савремене бан-
карско-финансијске производе. 

Када је у питању инвестиционо банкарство, истичемо да Банка планира даљи развој паке-
та производа за подршку операцијама на тржишту капитала, финансирање трговања акција-
ма, повећање ликвидности и управљање имовином, у сарадњи са Друштвом за управљање инвес-
тиционим фондовима Јубмес Инвест а.д., као и квалитетне брокерске услуге, у сарадњи са ЈУБ-
МЕС брокером а.д. Банка такође планира да овој циљној групи клијената пружи и услуге анали-
зе и асистенције у процесу инвестиционог одлучивања.

Изражавајући задовољство постигнутим резултатима у 2007. години, желимо да изнесемо 
очекивања пословног руководства да ће се, уз подршку акционара, наставити успешна реализа-
ција планираних развојних и пословних циљева ЈУБМЕС банке.

 Председник Извршног одбора

 Милан Стефановић
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ЈУБМЕС банка је основана 1979. године, као државна финансијска институ-
ција некадашње СФрЈ (раније: Фонд за кредитирање и осигурање из-

возних послова), специјализована за рефинансирање извозних кредита које су југословенс-
ким извозницима одобравале пословне банке, као и за осигурање извоза од некомерцијал-
них ризика. Банка је кредитирала средњерочне и дугорочне извозне послове и унапређивала 
дугорочну сарадњу југословенских предузећа са њиховим страним партнерима. Све до пос-
ледње деценије 20. века ЈУБМЕС банка је била једина агенција за кредитирање извоза у реги-
ону централне и источне Европе. У том својству Банка имала је статус посматрача у Бернској 
унији и одржавала сарадњу са водећим европским агенцијама за кредитирање и осигурање 
извоза (HERMES, COFACE, ECGD, OND, SACE и др.).

Банка је стекла више од две деценије искуства у обављању послова на унапређењу на-
ционалног извоза. Посебно истичемо њено учешће у одобравању кредита купцима код из-
вођења различитих капиталних пројеката у иностранству, као и у пословима кофинанси-
рања са Светском банком, Афричком банком за развој и Саудијским фондом. Банка је пру-
жала и консултантске услуге домаћим предузећима приликом њиховог учешћа на међуна-
родним лицитацијама за пројекте које су финансирале Светска банка, Афричка банка за раз-
вој, Интерамеричка банка за развој, EBRD, Међународна финансијска корипорација и др.

Мада је у последњој деценији 20. века пословала у отежаним условима, које су каракте-
рисали стална политичка нестабилност, међународне економске санкције, слабо и неадек-
ватно управљање националном економијом, ЈУБМЕС банка је, за разлику од других домаћих 
финансијских институција, успела да сачува свој капитал, преузимајући обавезе искључи-
во у функцији финансирања међународне трговине и пројеката својих клијената, и не заду-
жујући се ни за свој рачун према иностранству, нити по основу тзв. „старе девизне штедње“.

ЈУБМЕС банка је 1989. године била прва домаћа банка и један од малог броја привред-
них субјеката организованих у форми акционарског друштва. У последње време, припадамо 
малобројном кругу истакнутих отворених акционарских друштава, чије се акције ликвидно 
котирају методом континуелне трговине на Београдској берзи, због чега и јесу компонента 
референтног „Belex 15“, индекса 15 најликвиднијих акција на Берзи. 

Послујући од 1997. године у складу са Законом о банкама, са лиценцом за обављање 
практично свих послова са привредом и становништвом, како на домаћем тако и на међу-
народном тржишту, Банка се развила у универзалну комерцијалну банку, која нуди широку 
палету производа и услуга диверсифицираној структури клијената, оријентишући се на фи-
нансијску подршку корпоративним клијентима, посебно малим и средњим предузећима, а 
последњих година и на инвестиционо банкарство.

као институција настала трансформацијом агенције за кредитирање извоза у комер-
цијалну банку, ЈУБМЕС банка је традиционално оријентисана на међународно банкарство, 
настојећи да својим клијентима олакша приступ иностраним тржиштима, било кроз опера-
ције платног промета, било кредитима и другим видовима подршке извозним пословима и 
пројектима. 

У све конкурентнијем амбијенту, предуслов за реализацију амбициозних развојних 
циљева и испуњавање очекивања акционара је активна политика управљања људским ре-
сурсима и техничким, нарочито информативним системима. Банка континуелно побољша-
ва образовну структуру запослених, посвећујући пажњу њиховом стручном усавршавању и 
запошљавању младих, образованих људи. Високообразовани стручњаци чине преко 55% за-
послених у ЈУБМЕС банци. константна доступност савременог информационог система, по-
узданост и прилагодљивост новим захтевима банкарског тржишта, обезбеђена је сталним 
унапређивањем техничких карактеристика и безбедности његових хардверских, софтверс-
ких и мрежних компоненти.
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Привреду Србије у 2007. години, као и у неколико претходних година, карактерисале су уг-

лавном позитивне тенденције, које су се манифестовале кроз раст привредних активности 

и извоза, прилив директних страних инвестиција и повећање девизних резерви и штедње станов-

ништва. насупрот томе, забележено је повећање годишње стопе инфлације у односу на претходну 

годину и раст дефицита екстерног сектора.

Привредни раСт 

У току 2007. године Србији је остварила највећи реални раст БДП у Европи од око 7,3%, знат-

но убрзан у односу на претходну годину (5,7%). раст, инициран повећањем домаће тражње и изво-

за, претежно су креирали сектор услуга (трговина на велико и мало, телекомуникације) и финан-

сијски сектор, док је индустријска производња, годишњим повећањем од око 4%, задржала тем-

по раста приближан оствареном у 2006. години, углавном захваљујући прерађивачкој и прехрам-

беној индустрији, као и производњи базних метала. Према проценама републичког завода за ста-

тистику, међутим, пољопривредна производње у 2007. години смањена је, због суше, за око 7,5% у 

односу на 2006. годину.

инфлација, монетарна Политика, Паритет динара 

Укупна инфлација у 2007. години је, достигавши 10,1%, значајно убрзана у односу на 2006. го-

дину (6,6% на годишњем нивоу), при чему се базна инфлација кретала у оквиру планираног рас-

пона (4% - 8% годишње) и достигла 5,4%. најзначајнији генератори инфлације у 2007. години били 

су административно отклањање диспаритета цена (цена струје и стамбено-комуналних услуга), 

раст цена деривата нафте и изузетно висок пораст цена пољопривредних и индустријских прех-

рамбених производа у августу и септембру месецу (11,5%), изазван сушом и деловањем неконку-

рентних структура у привреди земље. Током 2007. године забележен је и висок раст реалних про-

сечних нето зарада (19,5%), посебно зарада запослених у јавним предузећима, што се неповољно 

одразило на инфлацију, како кроз непосредни утицај на раст потрошње, тако и због повећања кре-

дитне способности и задужености грађана код пословних банака. 

Пласмани банака у првих девет месеци 2007. године, у односу на крај 2006. године, повећани 

су за више од 29% (са 6,9 на 8,9 млрд. евра), при чему су кредити привреди повећани за близу 25% 

(са 4,1 на 5,1 млрд. евра), а кредити становништву за преко 44% (са 2,5 на 3,6 млрд. евра). како је 

на овај начин домаћа тражња изузетно подстакнута, народна банка Србије је била принуђена да 

води изузетно активну и селективну политику обавезне резерве, дестимулишући девизне депози-

те, уз стимулисање динарских (нарочито орочених) депозита. централна банка је, у склопу обеле-

жавања Светског дана штедње, ослободила издвајања обавезне резерве орочене депозите станов-

ништва положене код банака у првој недељи новембра месеца, чиме је створила услове банкама да 

изразито повећају понуђене каматне стопе и тако, једнократним повлачењем из оптицаја слобод-

них средстава становништва, неутралишу значајан део домаће тражње.
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Остваривање унапред дефинисане, релативно ниске и опадајуће базне инфлације дефиниса-

но је као основни циљ монетарне политике од краја 2006. године. Основни инструмент за дости-

зање овог циља, уз стопу обавезне резерве, била је каматна стопа на двонедељне репо-трансакције 

(референтна каматна стопа). нБС је у 2007. години референтну каматну стопу смањивала у више 

наврата, од 14% до 9,5%, да би, на самом крају 2007. године, услед појачаних инфлаторних прити-

сака, високе укупне и базне инфлације, референтна каматна стопа била повећана на 10%. У одно-

су на крај 2006.године, обавезе централне банке по основу репо-операција у 2007. години повећа-

не су за око 45%, достигавши ниво од око 2,75 млрд. евра. 

Док је у прва два квартала 2007. године динар номинално депресирао према евру, у трећем 

кварталу је паритет динара растао, тако да је остварена просечна номинална апресијација од 1,3%. 

У четвртом кварталу 2007. године забележене су осцилације курса од преко 10%, у распону од 

76,81 до 84,75 RSD/EUR. народна банка Србије је интервенисала на девизном тржишту само у изу-

зетним случајевима, без обзира на изузетну волатилност курса (дневну промењивост) од 0,25% у 

просеку, готово у потпуности препустивши креирање паритета динара тржишним законитости-

ма. У току 2007. године динар је, као и друге националне валуте европских земаља у транзицији, 

реално апресирао за 6,8% у односу на евро, настављајући тенденције из претходне, 2006. године. 

СПољнотрговинСка размена, дефицит екСтерног Сектора 

У 2007. години република Србија је остварила динамичан раст спољнотрговинске размене, 

повећањем извоза за 26% и увоза за 27% у односу на 2006. годину, што је последица раста иностра-

не и домаће тражње. Процењује се да је извоз у 2007. години достигао 8,1 млрд. долара, а увоз пре-

ко 16,7 млрд. долара.

Трговински дефицит порастао је на 22% БДП, у односу на 21,3% БДП у претходној, 2006.го-

дини, док је дефицит текућих трансакција у 2007. години достигао високих 15% БДП (у односу на 

12,3% БДП у 2006. години), захваљујући како чињеници да је извоз „покрио“ мање од 50% увоза, 

тако и значајном паду обима текућих трансфера из иностранства. раст спољнотрговинског дефи-

цита и дефицита текућих трансакција изазван је наскладом обима и квалитета домаће понуде и 

тражње. кључни узрочник дефицита на страни понуде је неконкурентност домаће привреде, док 

су на страни тражње узрочници ниска штедња националне привреде у односу на инвестиције и 

висока потрошња становништва у односу на дохотке, који су подстакнути недовољно рестриктив-

ном монетарном политиком (експанзија кредита), реалним растом зарада (нарочито у јавном сек-

тору) и политиком девизног курса (реална апресијација динара), којом је стимулисан увоз и де-

стимулисан извоз. 

јавни дуг

Јавни дуг републике Србије на дан 31.12.2007. године износио је 703,3 млрд. динара (око 8,9 

млрд. евра), чиме је, у односу на крај 2006. године смањен за 35,6 млрд. динара, или 4,8%. на овај 

начин учешће јавног дуга у БДП смањено је са 34,9% крајем 2006., на 28,3% крајем 2007. године. 



11

ПоСловање на БеоградСкој Берзи 

Тржишна капитализација Београдске берзе у 2007. години износила је 18,2 млрд. евра, у чему 

се на капитализацију акција односи 16,3 млрд. евра (скоро 90%), а на капитализацију обвезница 

1,9 мрлд. евра. Банкарски сектор је доминирао у оствареном обиму промета на Београдској берзи, 

а био је први и по висини тржишне капитализације акција. 

Берзански индекси „Belex 15“ (индекс 15 најликвиднијих акција) и „Belex Line“ (индекс кре-

тања цена репрезентативног узорка хартија којима се тргује) забележили су на крају 2007. годи-

не, у односу на крај 2006. године, раст индексних поена од 38% (са 1.675 на 2.318), односно 43% (са 

2.682 на 3.830).

БанкарСки Сектор у СрБији 

Опште напомене - на крају 2007. године у Србији је пословало 35 банака, две мање него 

крајем 2006. године. У домаћим банкама било је 29.285 запослених, док је билансна сума банкарс-

ког сектора на дан 31.12.2007. године износила око 1.562 млрд. динара (или преко 19,7 мрлд. евра), 

чиме је повећана за једну трећину у односу на крај прошле године. 

Мерено величином билансне суме, крајем 2007. године је удео прве четири банке достигао 

40,5%, а првих дванаест банака - 73,8% банкарског тржишта Србије, што указује на тренд укрупња-

вања банака. У банкарском сектору Србије доминирају банке у већинском власништву страних 

лица, које у укупној билансној суми банкарског сектора учествују са 77%, док банке у већинском 

власништву републике Србије или домаћих приватних лица учествују у билансној суми банкарс-

ког сектора са 23%.

Кредитна активност - кредитну активност банака у 2007. години карактерише изузетан 

раст пласмана, јер је већ у првом полугођу номинално премашен раст пласмана остварен током 

целе 2006. године. на крају 2007. године кредитни пласмани банака су достигли 812,6 млрд. дина-

ра (10.256 мил. евра), за 48% више него крајем 2006.године.

 Интензивна кредитна активност банака, све више усмерена према становништву, условила 

је да централна банка, у циљу отклањања нестабилности финансијског система, административ-

но ограничи месечни раст пласмана грађанима и да обавеже банке да до краја 2008. године своје 

бруто пласмане индивидуалним клијентима ограниче на 150% вредности основног капитала.

Од почетка 2007. године активне каматне стопе пословних банака имале су опадајући тренд, 

да би у марту месецу пале на просечан ниво од 12,95% годишње, односно биле су ниже за 3,25% п.а. 

у односу на крај 2006. године. Пратећи кретање референтне каматне стопе нБС, и просечна актив-

на каматна стопа у децембру 2007. године смањена је на 11,35% годишње, односно на 70% просеч-

не каматне стопе на почетку године. 

Структура извора и пласмана банкарског сектора - рестриктивнија монетарна политика 

нБС током 2006. и 2007. године резултирала је измењеном структуром финансирања банкарског 

сектора, тако што је смањено учешће кредита из иностраних извора, а повећано учешће капитала 

банака и штедње становништва. Тренд раста девизне штедње становништва из 2005. и 2006. годи-
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не настављен је и у 2007. години, док је јачање капитала банкарског сектора (за 51,5% у односу на 

крај 2006.године) генерисано потребом даљег развоја банака, обавезом усклађивања бруто плас-

мана становништву са капиталом банака и капиталним ограничењима која се односе на велике и 

највеће кредите.

У структури укупних пласмана банака у 2007. години, пласмани у репо-операције и даље су 

релативно високи и апсорбују значајан део динарске ликвидности банкарског сектора, што је пос-

ледица активне политике референтне каматне стопе нБС. 

Становништво представља тржишни сегмент који има изузетан потенцијал апсорпције пла-

смана банака, па се стога, налази одмах иза репо-операција и привредних предузећа. У току про-

шле године најбрже су расли кредитни пласмани становништву (51%), док су истовремено креди-

ти привредним предузећима повећани за око 34%. 

Са аспекта рочне структуре пласмана, током 2007. године, као и раније, за разлику од кре-

дита становништву (код којих преовлађују дугорочни пласмани), портфељ кредита банака одоб-

рених корпоративним клијентима углавном су чинили краткорочни и средњорочни кредити, са 

учешћем од преко 80%.

У 2007. години учешће одобрених кредита становништву у БДП Србије износило је 12,5% 

(11,2% у 2006. години). Мерено односом кредита и БДП, као прихваћеним критеријумом задуже-

ности, банкарски сектор Србије је тржишно атрактивнији у односу на земље у окружењу, са већим 

потенцијалом развоја у предстојећим годинама.

Учешће кредита становништву у БДП у 2006. години – упоредни преглед земаља у региону  (% у БДП)
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Пројекција макроекономСких кретања  

у Периоду 2008-2010. године

Основни циљеви економске политике у Србији прокламовани за следеће три године су макро-

економска стабилност, динамичан привредни раст, раст запослености и стандарда становништва, 

убрзање процеса стабилизације и придруживања Европској унији, даље спровођење економских 

реформи и равномернији регионални развој.

Према макроекономским пројекцијама за период до 2010. године, предвиђен је просечан 

раст БДП од 6,3% годишње и пад инфлације на 4% годшње крајем периода. У истом периоду оче-

кује се бржи раст извоза робе и услуга од увоза, уз смањење дефицита текућег рачуна платног би-

ланса са 15% БДП у 2007. на око 10% БДП у 2010.години.

Очекивани раст привредне активности у периоду 2008-2010. године заснован је на убрзању 

реализације структурних реформи које се огледају у креирању стимулативног правног пословног 

амбијента, високом очекиваном приливу страних директних инвестиција, приватизацији друшт-

вених и државних предузећа, државних банака, осигуравајућих друштава и пољопривредног и 

грађевинског земљишта, у потпуној консолидацији банкарског сектора, јачању кредитне актив-

ности банака и даљем повећању иностране задужености предузећа.
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новоСти у ПоСловању 

Финансијско тржиште је у последњих неколико година постало најконкурентније тржи-

ште у Србији и у окружењу. Отворена тржишта најобјективније оцењују квалитет но-

вих производа и модификација, ефекте маркетиншких кампања на односе са постојећом и 

потенцијалном клијентелом, као и успешност измена организације пословања. Због тога се 

иновације уводе одмерено и промишљено, али и у сазнању да визионарски приступ, спре-

мност на прихватање нових идеја и прилагодљивост захтевима времена могу да обезбеде 

веће тржишно учешће и донесу веће приносе. 

Одредивши своју генералну оријентацију на пословање у области инвестиционог бан-

карства, Банка је прошле године, у сарадњи са друштвом ЈУБМЕС брокер а.д., основа-

ла Друштво за управљање инвестиционим фондовима ЈУБМЕС Инвест а.д. и створила не-

опходне услове за рад отвореног инвестиционог фонда у 2008. години.

настојећи да изађе у сусрет захтевима динамичног локалног тржишта, ЈУБМЕС банка 

је у 2007. години развила више нових производа, а нарочито:

-  пласмане у ломбардне кредите, намењене првенствено индивидуал-

ним клијентима, на бази залоге у ликвидним власничким хартија-

ма од вредности, које се котирају на Београдској берзи, и

- одобрење „overdrafta“ - негативног салда на текућим рачунима корпоративних клијената, 

ради омогућавања превазилажења повремене неусклађености њихових токова готовине.

У настојању да својим клијентима олакша приступ иностраним тржиштима, у протек-

лој години Банка је успоставила и учврстила кореспонденске односе са банкама из више зе-

маља Трећег света, у подручјима на којима наши клијенти – уговарачи и извођачи радова 

одржавају и обнављају традиционално добре пословне односе са инвеститорима из приват-

ног и јавног сектора. 

Традиционално оријентисана на пословну сарадњу са иностранством, ЈУБМЕС банка 

је у току 2007. године значајно повећала и промет лоро дознака у корист домаћих физичких 

лица, што је првенствено резултат интензивне маркетиншке кампање спроведене у Аустра-

лији, нарочито међу припадницима заједнице наших исељеника у тој земљи. 

Банка већ неколико година припада уском кругу домаћих финансијских институција 

са преовлађујућим уделом електронског банкарства у домаћем платном промету. Следећи 

потребе клијената, нарочито оних којима је седиште ван Београда, ЈУБМЕС банка је створи-

ла информатичко-комуникационе и процедуралне услове да се и платни промет са иност-

ранством, девизни платни промет у земљи, као и платни промет нерезидената уопште, могу 

несметано обављати електронски.

 У области информационих система, створени су хардверски и комуникациони ус-

лови за успостављање клиринга међународних плаћања у складу са прописаним захтевима 

нБС, омогућено је повезивање друштва ЈУБМЕС брокер а.д. са Београдском берзом у склопу 

примене FIX протокола (Financial Information eXchange) - савременог универзалног речни-

ка за електронско трговање финансијским инструментима, а обезбеђени су и технички ус-

лови за рад Друштва за управљање инвестиционим фондовима ЈУБМЕС Инвест а.д. 
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циљеви ПоСловне Политике и Стратегија развоја 

Пословном политиком Банке за 2007. годину били су утврђени следећи трајни циљеви 

пословања:

§ обезбеђење реалне стопе приноса на капитал Банке;

§ континуирано јачање кредитног потенцијала путем повећања броја клијената; 

§  давање кредита и учешће у другим видовима финансирања на ста-

билној и наплативој основи, уз пуно поштовање и унапређење пос-

тупака и критеријума у управљању банкарским ризицима, и 

§  развој и увођење нових производа и услуга, посебно у области инвестиционог бан-

карства и управљања имовином (укључујући оснивање инвестиционих фондо-

ва и улагање у друштво за управљање инвестиционим фондовима и његово ос-

пособљавање за рад), њихова промоција и активнија маркетиншка стратегија.

Пословање ЈУБМЕС банке у протеклој години карактеришу:

8  одржавање континуираног раста обима пословања, изражено кроз ја-

чање билансне суме, пре свега по основу акумулиране добити;

8  одржавање високе ликвидности у пословању и усклађеност свих па-

раметара пословања са прописаним критеријумима, и

8  натпросечна рентабилност у пословању и остварене натпросечне стопe при-

носа у односу на ангажована сопствена и укупна средства Банке. 

наведене констатације, као и подаци о резултатима пословања у протеклој години, из-

нети у овом годишњем извештају, потврђени и Извештајем овлашћеног ревизора, указују на 

потпуну реализацију наведених трајних циљева пословне политике.

Због неочекивано неповољне коњунктуре тржишта власничких хартија од вредности, 

како у свету, тако и нашој земљи, у другој половини прошле године није било могуће ојача-

ти капиталну основу Банке кроз нову емисију акција. реализација овог задатка одложена је 

за 2008. годину, у којој се очекује значајно повећање билансне суме и капиталне основе пу-

тем нове емисије акција ЈУБМЕС банке и из остварене добити. 

наша стратегија развоја усмерена је према моделу традиционалне, универзалне ко-

мерцијалне банке, истовремено специјализоване за финансијску подршку извозу, спрем-

не да креира нове производе и услуге намењене специфичним потребама својих клијената, 

да пружи стручну и техничку помоћ приликом наплате потраживања од иностраних дуж-

ника, итд. Банка настоји да се профилише као савремена, конкурентна институција, актив-

на на тржишту капитала, понудом новог пакета производа и услуга у области инвестицио-

ног банкарства, посебно у сарадњи са Друштвом за управљање инвестиционим фондовима 

ЈУБМЕС Инвест а.д. 

на овај начин ЈУБМЕС банка ће стећи позицију значајног партнера финансијских инс-

титуција из региона у коме се примењује трговински споразум CEFTA, доприносећи реали-

зацији процеса европских интеграција. 
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БиланС Стања

ЈУБМЕС банка је између 2005. и 2007. године остварила значајно номинално 
и реално повећање обима пословања, будући да је пораст билансне 

суме надмашио стопе инфлације забележене у истом периоду. Укупна билансна сума на дан 
31.12.2007. године износила је 5.122 мил. динара (или 64,6 мил. евра) и у односу на претход-
ну годину је повећана за 5,5 мил. евра, или 9,4%. У односу на 2005. годину, билансна сума 
Банке је повећана за 20,6%.

Повећање билансне суме током претходне две године је резултат, пре свега, профита-
билног пословања и остварене нето добити у износу од 1,0 млрд. динара, односно 12,6 мил. 
евра. 

Биланс стања Банке, упоредни преглед стања за 31.12.2006. и 2007. године 

 (000 РСД)

Р.бр. БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ ИНДЕКС 31.12.2007. 31.12.2006.

I АКТИВА БАНКЕ

1. Готовина и готовински еквиваленти 114,51 266.671 232.872
2. Депозити код НБС и ХоВ за рефинансирање код НБС 83,99 1.796.869 2.139.378
3. Потраживања за камату и накнаду 190,90 19.792 10.368
4. Пласмани банкама 3.692,18 137.386 3.721
5. Пласмани клијентима 136,92 1.798.503 1.313.564
6. ХоВ и други пласмани којима се тргује 49,32 122.108 247.595
7. ХоВ које се држе до доспећа 7,42 7.375 99.881
8. Учешћа у капиталу и остале ХОВ 404,27 541.219 133.878
9. Нематеријална улагања 95,17 6.580 6.914
10. Основна средства 96,96 409.961 422.819
11. Остала средства и АВР 19,62 15.678 79.926

УКУПНО СРЕДСТВА 109,36 5.122.142 4.683.916

II ОБАВЕЗЕ БАНКЕ 96,55 2.098.522 2.173.437
1. Обавезе према банкама 111,18 117.924 105.433
2. Обавезе према клијентима 102,54 1.824.650 1.779.490
3. Обавезе за камате и накнаде 144,98 880 607
4. Обавезе по основу текућег пореза на добитак 3,59 1.345 37.468
5. Остале обавезе из пословања 135,18 36.784 27.212
6. Резервисања 41.74 79.878 191.390
7. Остале обавезе и ПВР 178,19 11.800 6.622
8. Одложене пореске обавезе 100.18 25.261 25.215

III КАПИТАЛ 120,44 3.023.620 2.510.479
1. Акцијски и остали 123,98 1.290.421 1.040.870
2. Резерве 119,16 1.153.025 967.601
3. Акумулирана добит 115,57 580.174 502.008

УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 109,36 5.122.142 4.683.916
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ПоСловна имовина (актива) Банке

У структури укупних пласмана Банке на дан 31.12.2007. године доминирају пласмани 
клијентима и домаћим банкама у укупном износу од 1.936 мил. динара (24,4 мил. евра), са 
37,8% учешћа, као и депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу ре-
финансирати код централне банке, у укупном износу од 1.797 мил. динара (или 22,7 мил. 
евра, са 35,1% учешћа).

Структура билансне активе Банке, стање на дан 31.12.2007. године

У односу на 2006. годину, највећи пораст учешћа у укупној активи Банке бележе плас-
мани клијентима Банке и пласмани у хартије од вредности. Стање укупних пласмана Бан-
ке клијентима и банкама, крајем 2007. године, је за 47% веће у односу стање крајем 2006. го-
дине, и износи 1.935 мил. динара (24,4 мил. евра). Улагања у хартије од вредности су, у од-
носу на 2006. годину, повећана због раста обима трговања Банке акцијама банака и преду-
зећа. Стање ових улагања (сем репо-послова) крајем 2007. године износило је 625,9 мил. ди-
нара (7,9 мил. евра), у чему преовлађују пласмани у хартије од вредности намењене продаји, 
чији портфељ је током прошле године номинално повећан 5,5 пута.

Расположива ликвидна средства

Висок ниво динарске и девизне ликвидности у пословању Банке остварен у 2006. го-
дини, задржан је и током 2007. године (однос ликвидне активе1 Банке и укупних депозита 
положених код Банке је, крајем 2007. године, већи од 1,00). Дневно расположива ликвидна 
средства омогућавала су несметано извршавање свих налога клијената.

Готовина и готовински еквиваленти - Дневне вишкове динарских ликвидних средста-
ва Банка је депоновала преко ноћи код нБС и код неколико домаћих банака. Поред пласма-
на вишкова ликвидних средстава код нБС и пословних банака, ову категорију ликвидне ак-
тиве Банке чине динарска обавезна резерва, коју, сходно прописима, представљају средства 
издвојена на текућем рачуну Банке, затим средства на рачунима по виђењу код инобанака, 
као и ефективни новац у благајни2. 

Расположива средства - Банка је током 2007. године пласирала значајан износ сред-
става у хартије од вредности које је нБС продавала на репо-аукцијама (1.465 мил. динара на 
дан 31.12.2007. године), које за Банку, поред извора каматних приноса, представљају и до-
датни извор ликвидности, због могућности повлачења ломбардних кредита на основу зало-
ге на тим хартијама.

1   Ликвидну активу Банке чине готовина и готовински еквиваленти, депозити код Централне банке, краткорочне хартије од вредности које се 
могу рефинансирати код Централне банке и пласмани Банке до 30 дана;

2  Напомиње се да се, у току 2007. године, каматна стопа на дневне вишкове средстава депоноване код НБС кретала у распону од 6% до 14;
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Структура ликвидних динарских средстава у 2007.години (месечни просек)

 У 2007. години настављен је тренд раста девизних средстава која је ЈУБМЕС банка де-
поновала код нБС. ранијих година раст је био условљен повећањем девизне пасиве Банке, 
као и повећањем опште стопе обавезне резерве, док је повећање нивоа депонованих средста-
ва код централне банке у 2007. години последица високе стопе обавезне резерве на депози-
те правних лица (45%). 

Структура ликвидних девизних средстава у 2007.години (месечни просек)

Вишкове средстава на девизним рачунима Банка је орочавала код првокласних корес-
пондентских банака, на период од 1-7 дана, уз камату стопи од 3,45% до 5,45% за депозите у 
доларима, односно од 2,20% до 5,23% за депозите у еврима, у складу са кретањем референ-
тних каматних стопа Federal Reserve Bank и European Central Bank.

 Депозити код нбс и хартије од вредности које се могу рефинансирати код нбС

У складу са прописима, Банка обрачунава и издваја девизну резерву код централне 
банке, на износ просечних депозита у страној валути и девизних штедних улога. на дан 
31.12.2007. године обавезна девизна резерва Банке, издвојена је код народне банке Србије у 
девизама, у динарској противвредности од 331,8 мил. динара.

Потраживања Банке по репо-трансакцијама, која су на дан 31.12.2007. године износила 
1.465 мил. динара, чине пласмани у благајничке записе нБС, са роком доспећа од 14 дана.3  
У 2007. години репо-послови, због минималног ризика пласмана и високе каматне стопе, ап-

3  Осим репо-аукција на рок од 14 дана, НБС два пута месечно организује и аукције на којима се трајно продају благајнички записи са роком 
доспећа од 6 месеци по варијабилној вишеструкој каматној стопи, на којима Банка редовно учествује. У првих девет месеци пласирано је 36,2 
млрд. динара у репо-куповину, уз камату у распону од 9,5% до 14%, и 75 мил. динара у трајну куповину, уз камату која се кретала у распону од 
14.14% до 10.71% годишње. Највиши ниво пласмана у ХоВ Централне банке остварен је у јануару месецу - просечно дневно 1.860 мил. динара, 
а на дан 31.12.2007. износио је 1.465 мил. динара. Банка је по овим пословима остварила приход од око 160 мил. динара; 
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сорбовали су значајан део динарске ликвидности ЈУБМЕС банке. Стање тих пласмана Банке 
било је крајем године мање за 415 милиона динара (или 5,2 милиона евра) у односу на стање 
крајем 2006. године, што је резултат реалокације дела слободних финансијских средстава 
Банке из репо-послова у кредитне послове и инвестиције у хартије од вредности.

Укупна обавезна резерва износила је, крајем 2007. године, 362,2 мил. динара (или 4,6 
мил. евра), и имобилизирала је 7,07% укупног финансијског потенцијала ЈУБМЕС банке. У 
структури обавезне резерве, динарска обавезна резерва учествовала је са 8,4%, и износила 
је 30,4 мил. динара, док је девизна обавезна резерва,4 у износу од 331,8 мил. динара, чини-
ла преосталих 91,6%. Услед рестриктивне монетарне политике нБС, издвојена девизна оба-
везна резерва повећана је за 28%, због чега је и укупна издвојена обавезна резерва, у одно-
су на крај 2006. године, већа за 21%.5 Валутну структуру издвојене девизне резерве Банка је 
одређивала у складу са потребама девизне ликвидности, обезбеђујући оптималну валутну 
структуру ликвидне девизне активе. 

Са становишта валутне структуре, учешће девизних позиција у билансној активи, иска-
заних по званичном курсу на дан 31.12.2007. године, износи 28%. 

Високи удео сопствених извора средстава у изворима финансирања, и изузетно по-
вољан однос рочне структуре активе (70% краткорочно, 30% дугорочно) и пасиве (35,5% 
краткорочно, 64,5% дугорочно) отварају широке могућности менаџменту Банке при угова-
рању рочности пласмана и у политици управљања ризиком ликвидности.

извори СредСтава (ПаСива) Банке

У структури финансијских извора крајем 2007. године евидентан је раст учешћа сопс-
твених извора финансирања који чине 59% укупног финансијског потенцијала ЈУБМЕС бан-
ке (у односу на 53% крајем 2006. године).

Структура пасиве и капитал Банке, стање на дан 31.12.2007. године

4  У децембру 2006. године НБС је прописала једнаке стопе издвајања обавезне резерве на девизна средства нерезидената и резидената (45% 
на девизна средства правних лица, а на девизна средства физичких лица – 40%), а стопа издвајања на динарске депозите резидената је 
утврђена у висини 10%. Стопе издвајања и основице за обрачун обавезне резерве у првих девет месеци 2007. нису мењане. Међутим, ради 
подстицања даљег раста штедње грађана и орочених динарских депозита код банака, НБС је у октобру месецу Одлуку о обавезној резерви 
изменила тако да се не обрачунава девизна обавезна резерва на штедне улоге грађана орочене у Недељи штедње, док се на орочене 
динарске депозите преко 30 дана резерва обрачунава по упола нижој стопи (5% уместо 10%). Ефекат поменутих мера за Банку у последњем 
кварталу 2007.године је мање издвојенa девизнa (за око 800.000 евра) и динарска (за око 10,0 мил. Динара) обавезнa резервa;

5 НБС камату на динарску обавезну резерву плаћа по стопи од 2.5% годишње, а девизна резерва је депонована без камате;

ОСТАлЕ 

ОБАВЕЗЕ 17.7%

ОБАВЕЗЕ ПрЕМА 

кОМИТЕнТИМА 

21.0%

ОБАВЕЗЕ ПрЕМА 

ДОМАћИМ БАнкАМА  

2.3%

УкУПАн 

кАПИТАл 

59.0%
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Извор: НБС

Однос сопствених и позајмљених извора финансијског потенцијала Банке крајем 2007. 
године износи 1,44:1, што је вишеструко изнад просека банкарског сектора у Србији и им-
плицира висок степен финансијске самосталности у значајне могућности за финансирање 
њеног развоја. Међутим, у очекивању пораста потреба постојећих и будућих корпоратив-
них и индивидуалних клијената за допунским изворима финансирања, као један од значај-
нијих циљева пословања утврђених Пословном политиком ЈУБМЕС банке за 2008. и наред-
не године, прокламован је и активан приступ јачању финансијског потенцијала из депозит-
них и кредитних извора. 

Са становишта валутне структуре, учешће девизних позиција у билансној пасиви Бан-
ке на дан 31.12.2007.години износи 22%. 

Обавезе банке

Укупне обавезе Банке износе на дан 31.12.2007. године 2.098 милиона динара (или 26,48 
милиона евра) и чине 41% укупног финансијског потенцијала Банке.

Структура обавеза Банке, стање на дан 31.12.2007.године 

Обавезе Банке према клијентима, на дан 31.12.2007. године, износе 1.824 мил. динара 
(или 23 мил. евра) и представљају скоро 87% укупних обавеза Банке. У структури тих оба-
веза, преовлађују обавезе по основу депозита, у износу од 1.582 мил. динара (или 19,97 мил. 
евра), док се остале финансијске обавезе у страној валути (242 мил. динара, или 3,05 мил. 
евра) односе на неизвршене исплате клијентим по наплатама и нераспоређене приливе.  

 Обавезе према домаћим банкама износе 118 мил. динара (1,49 мил. евра) и чине 5,6% 
укупних обавеза ЈУБМЕС банке на дан 31.12.2007. године.

ЈУБМЕС 

БАнкА

БАнкАрСкИ 

СЕкТОр - ПрОСЕк

рЕЗЕрВИСАЊА 

3.8%

ОСТАлЕ ОБАВЕЗЕ 

3.6%

крАТкОрОчнИ ДЕВИЗнИ 

ДЕПОЗИТИ 34.0%

крАТкОрОчнИ ДИнАрСкИ 

ДЕПОЗИТИ 38.8%

ДУГОрОчнИ ДЕВИЗнИ 

ДЕПОЗИТИ 8.1%

ОСТАлЕ ДЕВИЗнЕ 

ОБАВЕЗЕ 11.7%
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Капитал банке

Дана 31.12.2007. године укупан капитал Банке (акцијски капитал, резерве и акумулира-
на добит), износио је 3.024 мил. динара (или 38,2 мил. евра) и представљао 59% извора сред-
става Банке. У периоду 2005-2007. године, укупан капитал реално је повећан за 64%, пре 
свега по основу нето добити остварене у 2006. и 2007. години у износу од 12,6 мил. евра. 

Акцијски капитал Банке на дан 31.12.2007. године износи 1.247,8 мил. динара и исказан 
је кроз 123.541 акцију, номиналне вредности од 10.100 динара по акцији. Акционари Банке 
су република Србија и домаћа и страна правна и физичка лица лица, при чему учешће ре-
публике и домаћих лица у укупном акцијском капиталу Банке износи 56%, а учешће стра-
них лица - 44% 6. 

 Књиговодствена вредност капитала Банке на дан 31.12.2007. години исказана је на основу 
вредности сваке акције од 24.475 динара, док је истог дана тржишна (берзанска) вредност ка-
питала Банке, формирана на бази тржишне цене од 78.751 динара по акцији. Сходно претход-
ном, релативан однос тржишне и књиговодствене вредности акција Банке износи 3,22.

Показатељ профитабилности пословања Банке, исказан односом остварене нето добити, 
са једне, и ангажованих средстава Банке, са друге стране (Return on Equity - RоE), је током пос-
ледње три године значајно изнад просека банкарског сектора у Србији, а у 2007. години је из-
носио 16,64%. У истом периоду, Банка је, према свим релевантним показатељима профита-
билности пословања, класификована међу најуспешније банке у банкарском сектору Србије.

Трговање акцијама ЈУбМЕС банке

Тржишна капитализација Банке, као производ укупног броја акција Банке и тржишне 
цене по акцији, са стањем на дан 31.12.2007. године, износила је 122,8 мил. евра и, у одно-
су на почетак прошле године, реално је повећана за 63,6% (или 47,7 мил. евра). Овај реални 
принос који су остварили имаоци акција ЈУБМЕС банке стечених пре јануара 2007. године, 
знатно је надмашио прошлогодишњи раст вредности берзанског индекса Belex 15 од 38,3%. 

У односу на почетак 2007. године, укупан број акција Банке повећан је за 25%, еми-
сијом нових 24.708 акција, извршеном на основу Одлуке Скупштине акционара Банке од 
26.04.2007. године о распоређивању добити из 2006. године у износу од 500,9 мил. динара. 

Принос на акције Банке у 2007. години акционари Банке остварили су по основу: 

 стицања акција без накнаде, а на основу Одлуке Скупштине акционара Банке о издавању 
10. емисије обичних акција, ради претварања нераспоређене добити, остварене у 2006. 
години, у основни капитал Банке, и
 разлике у тржишној цени акција Банке на дан 08.01.2007. године (760 евра по акцији) и 
тржишне цене акција Банке на дан 31.12. 2007. године (994 евра по акцији).

најнижа тржишна (берзанска) цена акција Банке у 2007. години забележена је 8. јану-
ара, док је највиша цена постигнута 23. априла, када је достигла 2.050 евра (рСД 165.000, у 
дневном промету реализовано 190 акција Банке). 

6   Власничка  и управљачка права акционара нису ограничена. Акционари који појединачно поседују најмање 0,3% акција Банке са правом 
гласа непосредно учествују и одлучују на Скупштини Банке, док остали то право могу да искористе преко пуномоћника. Резолуцијом Комитета 
за расподелу финансијске активе и пасиве бивше СФРЈ од 9. фебруара 2006. године, окончан је поступак сукцесије капитала бивше СФРЈ у 
капиталу Банке и извршена расподела акција Банке које су биле предмет сукцесије на државе - раније републике у саставу СФРЈ. Поступак 
прекњижавања на носиоце акција у Централном регистру хартија од вредности је у току;
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Индекс раста тржишне цена акција и тржишне капитализације Банке у периоду  
08.01-31.12.2007. године

Укупан промет акција Банке преко Београдске берзе у 2007. години износио је око 15,7 
мил. евра, или у просеку 1.408 евра по прометованој акцији. Поређења ради, у 2006. години је 
вредност промета износила 13,57 мил. евра (или у просеку 503 евра по прометованој акцији).

БиланС уСПеха 

Банка је у 2007. години остварила укупан приход у износу од 1.226,7 мил. динара, укуп-
не расходе од 670,6 мил. динара и нето добит по опорезивању у износу од 503,2 мил. динара, 
одржавајући висок ниво профитабилности пословања из претходне године..

Биланс успеха Банке за 2006. и 2007. годину  (у 000 РСД)

Стање на дан
Тржишна цена акција

Укупан број акција
Тржишна капитализација

RSD EUR RSD (mil.) EUR (000)

08.01.2007. 60.951 759,61 98.883 6.024,0 75.074,4
31.12.2007. 78.751 993,88 123.541 9.728,0 122.784,5

Iндекс раста 1,29 1,31 1,25 1,62 1,64

Р.бр. БИЛАНСНЕ ПОЗIЦIЈЕ ИНДЕКС I-XII 2007. I-XII 2006.

Приходи од камата 80,72 391.948 485.541
Расходи од камата 128,99 45.990 35.654

1. Добит по основу камата 76,91 345.958 449.887
Приходи од накнада 71,92 93.294 129.722
Расходи од накнада 93,32 11.671 12.507

2. Добит по основу накнада 69,64 81.623 117.215
3. Нето добит од продаје ХоВ 53,96 186.682 345.981
4. Нето приходи (расходи) Од курсних разлика  - 12.715 -10.994
5. Приходи од дивиденди и учешћа 60,32 520 862
6. Остали пословни приходи 67,67 374.962 554.087
7. Расходи индиректног отписа пласмана и резервисања 23,54 -99.999 -424.720
8. Остали пословни расходи 113,43 -512.964 -452.247
9. Нето приходи (расходи) од промене вредности имовине и обавеза  - 166.567 -30.135

ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 101,11 556.064 549.936
10. Порез на добит 99,35 -53.565 -53.918
11. Добитак (губитак) од одложених пореских обавеза  - 735 -55

НЕТО ДОБИТ 101,47 503.234 495.963
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Приходи Банке

Услед тенденције смањења активних каматних стопа на банкарском тржишту Србије, 

приходи Банке од камата у 2007. години смањени су у односу на претходну годину, и изно-

сили су 391,9 мил. динара, док је нето добит од камата износила  346,0 мил. динара. Просеч-

на стопа активне камате, мерена односом прихода од камате и просечне каматоносне акти-

ве Банке, остварена је у 2007. години на нивоу од 11,1% годишње. Просечна активна каматна 

стопа из 2007. године, нижа у односу на претходну годину за 4%, условљена је падом рефе-

рентне каматне стопе, који је утицао на смањење просечних активних каматних стопа бана-

ка, као и падом курса USD, који је умањио приходе Банке од камата на пласмане у USD .

Приходи од накнада износили су 93,3 мил.динара и такође су смањени у односу на 

2006. годину, док је по том основу остварена нето добит од 81,6 мил. динара. напомиње се да 

су у 2006. години остварени изузетно високи приходи, јер је Банка од комерцијалних пове-

рилаца републике Ирак наплатила високу накнаду за администрирање њихових потражи-

вања и за посредовање у наплати потраживања путем продаје ирачких обвезница. 

Приходи Банке од продаје хартија од вредности износили су у 2007. години 187,2 мил. 

динара, и смањени су у односу на 2006.годину (346,8 мил. динара). Ови приходи су смањени 

јер је Банка у 2007. години продала обвезнице републике Ирак из свог портфеља (по осно-

ву откупа цивилног дела дуга од домаћих поверилаца, извршеног 1991.године), у мањем но-

миналном износу него у 2006.години. напомиње се да су приходи Банке од продаје ових об-

везница представљали 92% прихода од продаје хартија од вредности у 2006. години, однос-

но 81% прошлогодишњих прихода по овом основу.

Остали пословни приходи Банке износили су у 2007. години 554,2 мил. динара, и чини-

ли су их, као и у целом банкарском сектору, првенствено приходи по основу укидања отписа 

пласмана и приходи од валоризације вредности пласмана и курсних разлика.

раСходи Банке

Укупни расходи Банке у 2007. години у износу од 670,6 мил. динара, били су номинал-

но нижи у односу на претходну годину за скоро 30%, због смањења расхода индиректног от-

писа пласмана и резервисања, што је резултат побољшања структуре пласмана у ризичној 

билансној и ванбилансној активи Банке. Сходно природи делатности, у структури укупних 

расхода Банке, оперативни расходи, у укупном износу од 513,0 милиона динара, учествова-

ли су са 76,5%. 
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нето доБит и ПрофитаБилноСт ПоСловања Банке у 2007. години 

У поређењу са другим домаћим банкама, ЈУБМЕС банка је у првих девет месеци 2007. 

године остварила висок укупан приход од EUR 86.456.- по запосленом (за око 37% изнад про-

сека банкарског сектора), и нето добит по запосленом од EUR 36.458.- (преко 5 пута већу од 

просека), заузевши, по том критеријуму, истакнуто друго место међу домаћим банкама.

AIK БАнкА нИШ

HypO ALpE ADRIA БАнкА

RAIFFEISEN БАнкА

ЈУБМЕС БАнкА

БАнкА INtESA

БАнкАрСкИ СЕкТОр (ПрОСЕк)

кОМЕрцИЈАлнА БАнкА

AIK БАнкА нИШ

HypO ALpE ADRIA БАнкА

RAIFFEISEN БАнкА

ЈУБМЕС БАнкА

БАнкА INtESA

БАнкАрСкИ СЕкТОр (ПрОСЕк)

кОМЕрцИЈАлнА БАнкА

ПОКАЗАТЕЉ 2007 2006 2005
Нето добит / Актива (RoA)

ЈУБМЕС банка / Банкарски сектор - просек 9.82%
1.43%

10.59%
1.70%

3.09%
1.61%

Нето добит / Капитал (RoE)

ЈУБМЕС банка / Банкарски сектор - просек 16.64%
6.81%

19.76%
9.67%

6.60%
6.46%

Нето добит / Запослени

ЈУБМЕС банка / Банкарски сектор - просек EUR 63.268
EUR 9.635

EUR 61.106
EUR 6.996

EUR 16.150
EUR 3.122

Нето приход од камате / Актива

ЈУБМЕС банка / Банкарски сектор - просек 6.75%
4.06%

9.65%
4.13%

7.95%
4.47%

Нето добит 

по запосленом,  

период јануар-

септембар 

2007. године

Извор: Квартални 

извештаји НБС

Укупан приход 

по запосленом, 

период јануар-

септембар 

2007. године

У 2007. години, као и претходних година, ЈУБМЕС банка је, узимајући у обзир стандар-

дне показатеље ефикасности пословања, остварила знатно боље резултате од просека бан-

карског сектора. Показатељи пословања ЈУБМЕС банке и банкарског сектора Србије у цели-

ни за период 2005-2007. године, упоређени су у следећем прегледу:
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деПозитни ПоСлови

Укупни депозити положени код Банке, на дан 31.12.2007. године, износе 1,7 млрд. дина-

ра (или 21,5 мил. евра), и у односу на крај 2006. године, повећани су за 2,6%. Депозити у 

структури укупних обавеза Банке имају доминантно учешће од 81%. 

Депозитни потенцијал Банке чине депозити клијената Банке (корпоративних и инди-

видуалних), у укупном износу од 1.583 милиона динара, и депозити банака, у износу од 118 

милиона динара. 

Просечно месечно стање укупних депозита ЈУБМЕС банке у 2007. години износило је 

1.619 милиона динара, при чему 65% односило на девизне депозите, преосталих 35% на ди-

нарске депозите. на осцилације депозитног потенцијала Банке током 2007. године, а нарочи-

то на пад њиховог стања у другом кварталу 2007. године, утицале су натпросечно високе сто-

пе приноса на инвестиције у хартије од вредности, које су проузроковале повлачење дела де-

позита од стране привреде и становништва, и њихово реинвестирање у хартије од вредности. 

Основни подаци о структури депозита Банке по категоријама  

депонената дати су у следећем прегледу: (РСД)

31.12.2007. % 31.12.2006. % Индекс 07/06

Депозити предузећа 824.677 48.6% 826.182 49.9% 100

Депозити становништва 665.745 39.1% 703.402 42.5% 95

Депозити банака 117.924 6.9% 50.993 3.0% 231

Депозити страних лица 46.217 2.7% 34.888 2.1% 132

Депозити осталих комитената 26.237 1.5% 29.210 1.8% 90

Депозити јавног сектора 19.814 1.2% 10.878 0.7% 182

УКУПНО ДЕПОЗИТИ 1.700.615 100.0% 1.656.355 100.0% 103

Док је пад динарске штедње грађана у другом кварталу прошле године, проузроко-

ван инвестирањем слободних средстава у хартије од вредности, изазвао пад укупних депо-

зита становништва, девизни депозити грађана су истовремено порасли, да би током „Неде-

ље штедње“ и њихова рочна структура била побољшана повећаним стањем орочених девиз-

них депозита. 
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 Са становишта рочне структуре депозита Банке, крајем 2007. године на трансакционе 

депозите и депозите по виђењу отпадало је 48%, на краткорочне (орочене на период краћи од 

године дана) 41%, а на дугорочне депозите – преосталих 11% стања депозита. 

Истовремено, са становишта валутне структуре, девизни депозити учествују у структу-

ри депозита Банке са 51,9%, док на динарске депозите отпада преосталих 48,1%.

кредитни ПлаСмани

Укупни кредитни пласмани Банке, са стањем на дан 31.12.2007. године, износили су 

1.936 мил. динара (или 24,4 мил. евра), односно 37,8% вредности њене укупне билансне ак-

тиве. У односу на стање на дан 31.12.2006.године (око 16,7 мил. евра), кредитни пласмани у 

току 2007.године повећани су за 46,5%.

У структури укупних кредитних пласмана, кредити корпоративним клијентима учес-

твовали су са 39,5%, кредити становништву са 16,5%, док је противвредност краткорочно 

орочених девизних средстава Банке код инокореспондената износила 408,7 милиона дина-

ра, односно 21,1% пласмана. У односу на крај 2006. године, укупни кредитни пласмани Бан-

ке на дан 31.12.2007. године били су реално већи за 46% (или 7,75 милиона евра).

Кредитни пласмани Банке, стање на дан 31.12.2007. године  (000 РСД)

КРАТКОРОЧНИ ДУГОРОЧНИ УКУПНО %

1 Пласмани банкама 137.386 137.386 7.1%

2 Пласмани комитентима 885.015 504.780 1,389.795 71.8%

Предузећа 582.360 182.287 764.647 39.5%

Становништво 100.342 220.012 320.354 16.5%

Остали 202.313 102.481 304.794 15.7%

3 Орочена средства од страних банака 408.708 408.708 21.1%

УКУПНО 1,431.109 504.780 1,935.889 100.0%

Анализирано према критеријуму рочности, крајем 2007. године краткорочни пласма-

ни су чинили 73,9% кредитних пласмана Банке, односно 1.431,1 мил. динара, при чему крат-

корочни кредити преовлађују нарочито у структури њеног корпоративног кредитног порт-

фолија.
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коначно, у структури кредитних пласмана Банке евидентно је повећање релативног 

удела динарских пласмана, који чине 62% укупних пласмана Банке, у односу на 56% удела 

крајем 2006. године. 

Валутна структура пласмана Банке  (000 РСД)

кредити Правним лицима

Придржавајући се циљева своје пословне политике, Банка је у току 2007.године углав-

ном одобравала краткорочне кредите, и то првенствено малим и средњим предузећима, 

при чему се нарочито водило рачуна о сигурности наплате пласираних средстава и инстру-

ментима обезбеђења потраживања.

Краткорочно кредитирање - корпоративним клијентима Банке одобрени су током 

2007. године кредити за обртна средства и краткорочни девизни кредити за плаћање пре-

ма иностранству у укупном износу од око 1.615 милиона динара. краткорочни кредити су 

одобравани уз различита средства обезбеђења, односно хипотеке на непокретности уписа-

не у корист Банке, депозитни колатерал, бланко сопствене менице предузећа и бланко сопс-

твене менице физичких лица - власника фирми, као и залоге на хартијама од вредности и 

уговорна овлашћења.

Дугорочно кредитирање - Банка је током 2007. године одобрила дугорочне динарске 

кредите за извођење грађевинских радова, набавку основних средстава и кредите за трајна 

обртна средства (уз уговарање обрачуна са ревалоризацијом или уз валутну клаузулу), као 

и дугорочне девизне кредите за извођење инвестиционих радова у иностранству и куповину 

некретнина у земљи, у укупном износу у износу од око 270 мил. динара. Сви дугорочни пла-

смани Банке обезбеђени су, поред уобичајених средстава обезбеђења, хипотекама I реда на 

непокретностима уписаним у корист Банке.

 31.12. 2007. %  31. 12.  2006. %

Девизни
Динарски 742,818

1,193,071
38%
62%

575,525
741,760

44%
56%

УКУПНИ ПЛАСМАНИ 1,935,889 100% 1,317,285 100%

Девизни
Динарски

739,649
1,058,854

38%
55%

572,365
741,199

44%
56%

Пласмани клијената 1,798,503 93% 1,313,564 100%

Девизни
Динарски

3,169
134,217

       -
7%

3,160
561

 -
-

Пласмани банкама 137,386 7% 3,721 -
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У склопу редовне наплате кредита, ЈУБМЕС банка је током 2007. године наплатила две 

полугодишње рате дугорочног девизног кредита одобреног републици Тунис (пројекат Sidi 

El Barrak), остваривши приходе по том основу од 1,5 мил. долара.

кредити СтановниШтву

Банка је у току 2007.године дугорочно пласирала средства становништву, одобрењем 

следећих врста кредита:

 дугорочних готовинских кредита, уз депозитно учешће корисника, са валутном клаузу-

лом, 

 наменских хипотекарних кредита за изградњу и куповину станова, са валутном клаузу-

лом, и

 наменских кредита, уз учешћа корисника, за куповину аутомобила и трајних потрош-

них добара.

крајем 2007. године, стање дугорочних кредита у коришћењу одобрених физичким ли-

цима било је 216 мил. динара. Само током протекле године Банка, којој пласмани станов-

ништву нису обухваћени приоритетима текуће и развојне пословне политике, одобрила је 

физичким лицима дугорочне кредите у укупном износу од преко 146 мил. динара.

У току 2007.године физичка лица су се углавном краткорочно задуживала код Банке 

коришћењем „overdrafta“ (дозвољеног негативног салда) на својим текућим рачунима или 

плаћањем кредитним картицама (кредитне Dinacard картице и vISA Classic картице). Про-

ширујући понуду краткорочних пласмана, Банка је у току 2007. године креирала нови кре-

дитни производ - ломбардне краткорочне кредите на бази залоге ликвидних хартија од 

вредности којима се тргује на Београдској берзи. ломбардни кредити пласирани су углав-

ном физичким лицима.

улагања у хартије од вредноСти

Банка је у 2007. години наставила активно инвестирање на тржишту капитала и трго-

вање власничким и дужничким хартијама од вредности. Постојећи тржишни портфолио 

Банке састоји се од дужничких хартија од вредности (обвезница републике Србије за ре-

гулисање дуга по основу старе девизне штедње) и акција предузећа и банака котираних на 

Београдској берзи, којима се углавном тргује методом континуираног трговања, а мањим 

делом и методом преовлађујуће цене. 

Стање укупних улагања Банке у хартије од вредности (без улагања у благајничке запи-

се нБС по основу репо-послова) на дан 31.12.2007. године износило је 625,9 мил. динара и по-

већано је за око 43% у односу на стање крајем претходне године. 

Портфолио власничких хартија домаћих емитената представљао је преко 47% укупних 

улагања ЈУБМЕС банке у хартије од вредности, обвезнице републике Србије скоро 20%, а 1% 

на дужничке хартије домаћих правних лица. Преосталих 32% односи на дужничке хартије 
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од вредности стечене у поступку наплате потраживања од иностраних јавно-правних дуж-

ника.

Банка се, у складу са сопственом оријентацијом на инвестиционо банкарство, укљу-

чила у активно трговање на Берзи и формирала тржишни портфолио са високо ликвидним 

хартијама од вредности чије је стање на дан 31.12.2007. године износило 418,8 мил. динара, 

од чега се на акције односи 296,7 мил. динара, а на на обвезнице републике Србије - 122,1 

мил. динара. 

Поред куповине акција на Београдској берзи, ЈУБМЕС банка је улагала у хартије од 

вредности и учешћем у поступцима докапитализације банака и других правних лица, сте-

кавши по том основу и део акција на име наплаћене дивиденде. Диверсификујући структу-

ру улагања, Банка је поред тржишног портфолија акција, ограничени обим средстава ин-

вестирала и у портфолио који чине мање ликвидне акције већег ризика, али и потенцијал-

но већег приноса.

на продатим акцијама Банка је остварила капиталну добит у износу од 28,2 мил. дина-

ра, a продајом осталих хартија од вредности приходе од 3,6 мил. динара.
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динарСки Платни Промет

Укупан динарски платни промет преко рачуна Банке у 2007. години достигао је 77,9 млрд. 
динара и извршен је кроз преко 211.000 трансакција. Укупна вредност трансакција ди-

нарског платног промета у 2007. године повећана је за 13% у односу на 2006. годину, а број 
трансакција за 4%.

Динарски платни промет Банке у периоду 2005-2007. године 

У току 2007.године динарски платни промет био је приближно уједначеног интензите-

та, са уочљивим повећањем обима у односу на просек у месецима јануару и децембру. Пре-

овлађујући удео у волумену платног промета, преко 85%, односи се на плаћања извршена 

у RTGS режиму, 11% обима извршено је у интерном платном промету (унутар ЈУБМЕС бан-

ке), а мање од 4% у клирингу. насупрот томе, број RTGS трансфера чини мање од 10% транс-

акција плаћања, интерна плаћања око 19%, док број трансфера извршених у клирингу чини 

преко 71% извршених трансакција. 

У 2007. години настављен је позитиван тренд раста удела електронског банкарства у 

платном промету. У анализираном периоду проценат прикључених клијената који имају Е-

banking износио је 38.2%, а 50,90% налога реализовано је у E-bankingu.

У последњем кварталу 2007. године, Банка је уврстила у своју понуду корпоративним клијен-

тима погодност “overdrafta”, односно дозвољеног негативног салда на текућем рачуну, чиме им је 

олакшан платни промет у случајевима мањих неусклађености прилива и обавеза плаћања.

 ПоСловање Са СтановниШтвом 

Пословање Банке са становништвом у 2007. години обухватило је све врсте послова из 

домена пружања услуга грађанима, и то:

 прикупљање средстава од грађана путем штедње, динарских и девизних депозита, наменс-

ких рачуна за купопродају обвезница старе девизне штедње, обвезница трезора и акција,

услуге динарског и девизног платног промета,

девизно валутне, односно мењачке послове,

вођење текућих рачуна грађана, 

 издавање националне дебитне и кредитне картице Dinacard и издавање Electron и Classic 

кредитне VISA платне картице,

 пласирање средстава грађанима, путем краткорочних и дугорочних кредита физичким 

лицима, и

услуге издавања сефова.















2007. 2006. 2005.

Број трансакција 211.226 202.754 170.600

Вредност трансакција (мил. РСД) 77.800 68.890 46.600
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Динарска штедња - Укупан промет на рачунима девизне штедње, текућих рачуна и ра-

чуна наменских депозита грађана у 2007.години достигао је 1.670 мил. динара, чиме је уд-

востручен у односу на претходну годину. 

Власницима текућих рачуна у Банци одобрено је дозвољено прекорачење, односно не-

гативан салдо на текућем рачуну („overdraft“), у зависности од прилива на рачун и просека 

редовне тромесечне зараде, под условом да власници текућих рачуна имају позитиван сал-

до на текућем рачуну у тренутку одобравања дозвољеног прекорачења, уз каматну стопу од 

1,5%-2% месечно.

 Девизна штедња - Стање укупне девизне штедње на дан 31.12.2007.године износи 5,7 

мил. евра, и повећано је у односу на крај 2006. године за око 30%, захваљујући првенствено 

повећању орочене девизне штедње грађана, која је достигла износ од 3,7 мил. евра. 

Платне картице - Банка својим клијентима, у оквиру пословања са платним карти-

цама, нуди дебитне картице (Dinacard дебитна и VISA Еlectron), кредитне картице (Dinacard 

кредитна и VISA Classic) и пословне картице (Dinacard пословна и VISA Business). У извештај-

ном периоду знатно је повећан, како број издатих платних картица, тако и обим оствареног 

промета преко њих. Укупан оквирни одобрени кредит по овим картицама на дан 31.12.2007. 

године износи 77,5 милиона динара, док је у току целе 2007.године кроз пословање са плат-

ним картицама, кроз преко 37.000 трансакција, остварен промет од око 145 мил. динара.

 Остали послови са грађанима - У оквиру осталих активности Банка обавља мењачке 

послове за потребе физичких лица (откуп и продаја ефективног страног новца). Банка та-

кође пружа и услуге издавања сефова грађанима и правним лицима, као и услуге дневно-

ноћног трезора, чији обим је у 2007. години знатно повећан у односу на претходну годину.

 

ПоСлови Са иноСтранСтвом

Платни промет - У току 2007.године Банка је извршила преко 4.500 девизних плаћањa 

ностро дознакама у укупној вредности 66,6 мил. евра, чиме су сервисирани налози клијена-

та за плаћање робе и услуга, као и за личне трансфере физичких лица. 

Преко девизних рачуна ЈУБМЕС банке код иностраних кореспондентских банака на-

плаћенo је скорo 4.300 лоро дознака у вредности од 50,2 мил. евра, од чега у корист рачуна 

правних лица и предузетника 48,6 мил. евра. 

Са аспекта структуре клијената, истиче се значајно повећање броја дознака у корист 

физичких лица. Услуге платног промета са иностранством код ЈУБМЕС банке је у току 2007.

године користило близу 800 нових индивидуалних клијената, којима је понуђена широка 

палета услуга. Ово повећање првенствено је резултат успеха пројекта “Мy Land”, који је Бан-

ка током 2007. године развила у сарадњи са својим аустралијским партнером, са којим је ус-

поставила пословну on-line везу. Успешна пропагандна кампања допринела је да се, наро-

чито међу припадницима наше исељеничке заједнице у тој земљи, препозна ефикасност и 

квалитет услуга платног промета ЈУБМЕС банке, што је допринело знатном повећању броја 

лоро трансфера у корист рачуна индивидуалних корисника широм републике Србије.

Укупан платни промет са иностранством, којим су обухваћени и остали инструменти 

и операције (акредитивно пословање, операције са ефективним страним новцем, продаја 
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дужничких хартија од вредности иностраних емитената, реализација иностраних чекова, 

послови око купопродаје обвезница старе девизне штедње и др.) у 2007.години је достигао 

ниво од око 120 мил. евра, чиме је повећан у односу на претходну годину за преко 13%. 

Финансијска сарадња са иностранством - У оквиру послова администрирања потра-

живања цивилног сектора поверилаца од Ирака, које обавља преко 5 година, ЈУБМЕС банка 

је током 2007.године, у своје име, по налогу и за рачун правних следбеника комерцијалних 

поверилаца Ирака по основу извршеног извоза робе и изведених радова из цивилног сектора 

(1984-1990. године), посредством првокласне иностране кастоди банке, продала или транс-

ферисала нове обвезнице републике Ирак у номиналној вредности од USD 10,9 мил. Средс-

тва наплаћена реализацијом тих трансакција пренета су у корист рачуна налогодаваца код 

Банке или других банака. У току године власницима обвезница је распоређена и камата која 

је наплаћена о полугодишњим доспећима од емитента, републике Ирак.

као један од већих поверилаца Ирака по пословима војног програма, Банка је уско са-

рађивала са координатором за усаглашавање и наплату тих потраживања, преносећи ис-

куства која је стекла у протеклих неколико година, као администратор потраживања ци-

вилног сектора поверилаца. ЈУБМЕС банка је у току 2007. године спровела и све потребне за-

вршне активности са координатором наплате, везане за регулисање и наплату својих потра-

живања по војном програму, које су, почетком 2008. године, резултирале закључењем спо-

разума и наплатом потраживања у складу са концептом регулисања дуга који је понудила 

Влада републике Ирак, а прихватили сви значајнији комерцијални повериоци са подручја 

некадашње СФрЈ.

У склопу свог ангажовања у наплати комерцијалних потраживања из земаља и под-

ручја са отежаним условима наплате, ЈУБМЕС банка континуелно одржавала контакт са 

својом кореспондентском банком на куби, официјелним представником кубанске стране, 

у циљу дефинисања услова и модалитета регулисања и наплате предметних потраживања. 

на иницијативу Банке, у 2007. години, споразумом између извозника и произвођача извозе-

не робе, постигнуто је решење питања власништва над комерцијалним потраживањима од 

кубе, а већина легитимних титулара потраживања поверило је ЈУБМЕС банци мандат да, у 

њихово име и за њихов рачун, преговара о наплати потраживања са кубанском страном и, 

према потреби, иступа пред надлежним органима и асоцијацијама у републици Србији. 

У оквиру ових послова, Банка је током прошле године, овлашћеним банкама, извозни-

ку и произвођачима робе извезене у никарагву, понудила и концепт свог ангажовања у ад-

министрирању и наплати комерцијалног дуга ове земље према повериоцима у Србији и де-

финисања односа између домаћих актера у послу. 

Припремљен је наступ и пропагандни материјал за промоцију Банке и њених завис-

них друштава, ЈУБМЕС брокера и ЈУБМЕС Инвеста у Аустралији, у сарадњи са нашом дијас-

пором, Српском православном црквом и представницима аустралијске пословне заједни-

це пореклом из Србије. Промоција Банке, реализована у октобру 2007.године, допринела је 

значајном повећању броја дознака наших исељеника преко Банке, отварању рачуна и инте-

ресовању за инвестирање. Једночасовна промоција Банке у Сиднеју приказана је на нацио-

налном каналу аустралијске телевизије који емитује етничке програме, а посету су забеле-

жили и други етнички медији.
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Имајући у виду досадашње ангажовање у финансијској подршци извођачима радова на 

капиталним пројектима у Алжиру, представник Банке је био укључен у рад државно-при-

вредне делегације републике Србије, приликом посете овој земљи, почетком новембра 2007. 

године. Посета је била посвећена постизању договора о отвореним питањима у билатерал-

ној банкарско-финансијској сарадњи и припреми заседања Мешовитог комитета, чије се 

одржавање, после дужег периода, предвиђа за средину 2008. године.

Банка редовно размењује и одржава билатералне шифре у SWIFt мрежи, и то без ог-

раничења са банкама из земаља у којима се поштују процедуре спречавања прања новца, 

финансирања тероризма, усклађености са прописима и познавања клијената. Уколико је 

неопходно, размена шифре се обавља и уз појединачне провере поштовања међународних 

стандарда од стране потенцијалних кореспондената Банке. Процењује се да је прошлого-

дишње успостављање коресподентских односа са банкама у региону Магреба и Индокине 

изузетно значајно, јер омогућава финансијску подршку Банке пројектима које на том под-

ручју реализују њени клијенти. 

ЈУБМЕС банка одржава редовне контакте са водећим иностраним банкама, првенствено са 

својим водећим кореспондентима, као и са међународним финансијским институцијама заин-

тересованим за финансирање међународне трговине и корпоративних клијената у Србији.

најважније кореСПондентСке Банке 

АУСТРАЛИЈА

Commonwealth Bank of Australia, Sydney

ИТАЛИЈА

Intesa San Paolo S.p.A., Milan

Nova ljubljanska banka d.d., Trieste

БЕЛГИЈА

KBC Bank N.V., Brussels

ШВАЈЦАРСКА

UBS AG, Zurиch

КАНАДА

Canadian Imperial Bank of  

Commerce (CIBC), Toronto

С А Д

Deutsche Bank Trust Company Americas, 

New York

НЕМАЧКА

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
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гаранције

Потенцијалне обавезе Банке по основу гаранција, акредитива, авалираних и акцепти-

раних меница, као и осталих јемстава, износиле су на дан 31.12.2007. године 1.709 мил. ди-

нара, чиме су, у односу на крај 2006. годину, повећане за 61%. 

Гаранцијско пословање хармонизовано је са пословном политиком ЈУБМЕС банке, која 

обим ових послова стриктно везује за оквире предвиђене критеријумима управљања ризи-

цима и билансна ограничења, уз придржавање обавезе прибављања ефикасних инструме-

ната обезбеђења латентних потраживања.

У 2007. години Банка је својим клијентима издала гаранције у вредности од 1.142 мил. 

динара, од чега се на плативе гаранције односи 265,8 мил. динара, а на чинидбене 876,0 мил. 

динара. Такође, у 2007. години Банка је правним лицима издала девизне гаранције у против-

вредности од око 285 мил. динара (3,6 милиона евра). Банка је у току претходне године из-

давала и гаранције за учешће у процесу приватизације и физичким лицима, уз инструмен-

те обезбеђења корпорација у њиховом власништву. 

Структура обавеза по издатим гаранцијама на дан 31.12.2007. године

напомиње се да категорија преузетих обавеза за неповучене кредите обухвата неиско-

ришћене одобрене кредите правних лица, неискоришћена одобрена негативна салда на ра-

чунима физичких лица и неискоришћене кредитне лимите по кредитним картицама.

ПлАТИВЕ 

ГАрАнцИЈЕ 18.6%

АВАлИ И 

АкцЕПТИ  2.1%

ОБАВЕЗЕ ПО 

нЕПОВУчЕнИМ 

крЕДИТИМА 6.4%
чИнИДВЕнЕ 

ГАрАнцИЈЕ 

72.9%
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ЈУБМЕС банка је одувек уважавала значај својих односа са амбијентом у коме пос-
лује, у уверењу да неговање дијалога са друштвом представља улагање у 

међусобно поверење. 

Будући да традиционално подржава хуманитарне, културне, образовне, научне и друге не-
комерцијалне друштвено корисне пројекте, Банка је и у току 2007. године, захваљујући оства-
реним резултатима пословања, настојала да, активним учешћем у низу хуманитарних и других 
друштвених активности, пружи значајан допринос заједници. 

Банка је оснивач и водећи донатор хуманитарне фондације „За дечје срце“, основане 1992.
године, која финансира пројекте набавке медицинске опреме и уређаја намењених дечјој карди-
ологији и кардиохирургији. Доприносећи раду Фондације, Банка је и прошле године, уз сарадњу 
са другим донаторима, учествовала у финансирању набавке опреме и уређаја за Инстутут за мај-
ку и дете „Др. Вукан Чупић“ у новом Београду. 

Поред тога, у току 2007.године ЈУБМЕС банка је донацијама подржавала активности ху-
манитарне организације „Наша Србија“ за пружање помоћи угроженом становништву косова, 
затим хуманитарну акцију „Знањем за сутра“ (страним дипломатским представништвима пре-
зентирана под називом „Diplomatic Open Heart Action“), чији циљ је укључивање најугроженијих 
слојева грађана у свет савремене технологије. 

Банка подржава различите пројекте у организацији локалне самоуправе, затим пројекте 
више хуманитарних, научно-образовних, културних и спортских институција. Примера ради, 
ЈУБМЕС банка је донатор културно-просветне заједнице Београда, која афирмише аутентич-
не духовне и културне вредности и скоро четири деценије додељује истакнутим уметницима 
и културним радницима и институцијама награде „Златни беочуг“ за трајни допринос култу-
ри Београда и годишња признања за промоцију националне културе Србије у свету. Међу спорт-
ским организацијама, ЈУБМЕС банка традиционално подржава активности Ватерполо савеза Ср-
бије, чије екипе у најбољем светлу репрезентују наш спорт и земљу у целини.

Задовољство нам је да истакнемо да је, у току протекле године, приликом успостављања 
изузетно успешне пословне сарадње са представницима наше етничке заједнице у Аустралији, 
Банка препознала квалитет и значај просветно-културних активности наших исељеника за очу-
вање националног и цивилизацијског идентитета дијаспоре, и одлучила да подржава изградњу 
колеџа Српске православне цркве „Свети Сава“ у Сиднеју. 

Официјелна политика Банке је, да ослобађањем од банкарских трошкова или уговарањем 
симболичних накнада за своје услуге, подржава финансијску реализацију и надзор наменског 
коришћења одобрених средстава пројеката који се финансирају из донација различитих инсти-
туција.

 на овај начин, ЈУБМЕС банка већ више година омогућава финансијску реализацију пројек-
та набавке опреме за наводњавање у републици Србији (претежно у АП Војводини), комплетним 
сервисирањем кредита одобрених из средстава донације Владе краљевине норвешке. 

Банка је неколико година администрирала финансијску реализацију и финансијски мони-
торинг научног пројекта истраживања синдрома посттрауматског стреса код лица која су у не-
посредној прошлости, услед ратних дејстава и других претњи, живела у условима непосредне 
животне опасности. Овај пројекат, који је био је финансиран из средстава донације Европске ко-
мисије, успешно је окончан у октобру месецу 2007.године. 

Подразумевајући да свакодневне пословне активности савремене корпорације треба да пра-
те одговоран однос према друштвеном амбијенту, највиши цивилизацијски стандарди у области 
поштовања људских права и права радника, као и отпор корупцији и свим видовима криминала, 
ЈУБМЕС банка је крајем прошле године одлучила да, упоредо са малим бројем истакнутих кор-
порација из Србије, приступи Глобалном договору Ун (United Nations Global Compact). Обавезујући 
се да и даље развија ове вредности, Банка је почетком 2008.године и званично приступила овој 
најзначајнијој добровољној међународној иницијативи за корпоративну одговорност.
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ОрГАнИЗАцИЈА ЈУБМЕС БАнкЕ

Организација ЈУБМЕС банка одражава интересе ак-

ционара за континуелни развој, интензивирање пос-

ловних активности и профитабилно пословање, у складу 

са прописима и савременим банкарским стандардима, 

уз посвећивање пуне пажње управљању банкарским ри-

зицима и њиховом минимизирању. 

Управни одбор Банке је највиши орган управљања 

Банком у периоду између седница Скупштине Банке, са 

највећом одговорношћу за стратешке правце развоја и 

надзор над радом Извршног одбора Банке и других ње-

них органа. Управни одбор Банке има 5 чланова, од којих 

су два члана независна.

 У току 2007. године Управни одбор је нарочиту па-

жњу посветио политици развоја Банке, заснованој на сле-

дећим начелима:

 одржавање трајне ликвидности и сигурности посло-

вања Банке;

 повећање капитала Банке и јачање њене тржишне по-

зиције;

 заштита Банке од ризика у пословању, унапређење 

организације Банке и квалитета пружања услуга, и

 развој понуде банкарских производа, са посебном 

оријентацијом ка инвестиционом банкарству.

Основне надлежности Извршног одбора Банке су од-

говорност за управљање пословима Банке, јачање њеног 

економског положаја и тржишног учешћа. чланове Извр-

шног одбора именује Управни одбор Банке, коме је Из-

вршни одбор одговоран за свој рад. Извршни одбор има 

5 чланова. 

Подразумева се да чланови Управног одбора и Из-

вршног одбора уживају висок пословни реноме и да ис-

пуњавају критеријуме које прописује народна банка Ср-

бије. Јасна расподела и разграничење овлашћења и од-

говорности између Управног одбора и Извршног одбора 

загарантована је прописима и Статутом ЈУБМЕС банке, 

који предвиђа да једно лице не може бити истовремено 

члан оба органа.

У 2007. години Управни одбор и Извршни одбор Банке 

радили су у следећим саставима: 









УПРАВНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Тања Ђелић

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА 

Др Дејан Ерић

Драгиша Вучковић

Бранка Мијановић  

(независни члан)

Др Мирослав Пауновић  

(независни члан)

ИЗВРШНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Милан Стефановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Слободан Лечић

 ДИВИЗИЈА КРЕДИТА И  

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

Биљана Милосављевић,  

извршни директор 

ДИВИЗИЈА СРЕДСТАВА И  

ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

Јасна Чупић-Поповић,  

извршни директор

ДИВИЗИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПОСЛОВЕ СА 

СТАНОВНИШТВОМ

Златко Хашимбеговић,  

извршни директор
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СкУПШТИнА 
БАнкЕ

ИЗВрШнИ 
ОДБОр

ДИВИЗИЈА 
крЕДИТА И 

хАрТИЈА  ОД 
ВрЕДнОСТИ

ДИВИЗИЈА 
рИЗИкА И 

рАчУнОВОДСТВА

ДИВИЗИЈА
СрЕДСТАВА 
И ПлАТнОГ 
ПрОМЕТА

ДИВИЗИЈА ЗА 
ИнФОрМАцИОнЕ
ТЕхнОлОГИЈЕ И

ПОСлОВЕ СА 
СТАнОВнИШТВОМ

ОДЕљЕЊЕ
УнУТрАШЊЕ рЕВИЗИЈЕ

ОДЕљЕЊЕ кОнТрОлЕ 
УСклАђЕнОСТИ 

ПОСлОВАЊА

СлУЖБА ПрАВнИх 
ПОСлОВА

СлУЖБА ОПШТИх 
ПОСлОВА

ОДБОр ЗА рЕВИЗИЈУ

крЕДИТнИ ОДБОр

ОДБОр ЗА УПрАВљАЊЕ 
АкТИВОМ И ПАСИВОМ

кАБИнЕТ

СлУЖБА ПрОТОкОлА

ОДЕљЕЊЕ 
крЕДИТА

ОДЕљЕЊЕ 
ТрГОВИнЕ 

хАрТИЈАМА  ОД 
ВрЕДнОСТИ

ОДЕљЕЊЕ 
УПрАВљАЊА 
рИЗИцИМА

ОДЕљЕЊЕ 
рАчУнОВОДСТВА

ОДЕљЕЊЕ 
СрЕДСТАВА

ОДЕљЕЊЕ 
ПлАТнОГ 
ПрОМЕТА

ОДЕљЕЊЕ 
ФИнАнСИЈСкЕ 

САрАДЊЕ СА 
ИнОСТрАнСТВОМ

цЕнТАр ЗА
ИнФОрМАцИОнЕ

ТЕхнОлОГИЈЕ

цЕнТАр ЗА 
ПОСлОВЕ СА 

СТАнОВнИШТВОМ

УПрАВнИ 
ОДБОр

Организациона шема ЈУБМЕС банке
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УПрАВљАЊЕ рИЗИцИМА

Спремност банака на преузимање ризика у свакодневном пословању нужан је предус-
лов остваривања позитивног финансијског резултата. Управљање ризицима обухвата про-
цену и мерење изложености ризицима, квантификацију прихватљиве изложености ризици-
ма кроз систем лимита, извештавање и надзор искоришћености лимита, те корективне ак-
тивности с циљем свођења позиција у оквире прописаних лимита. Ова функција подразу-
мева адекватно вредновање ризика, наплату цене ризика од клијента, покривање ризика из 
издвојених резерви, управљање ризиком портфолија и контролу целокупног управљања ри-
зицима. У циљу побољшања пословног резултата, банке креирају изложеност свим ризици-
ма који су подложни квантификацији и прате их, придржавајући се униформних стандар-
да и развијених модела.

кредитни ризик

Политика пласирања средстава одражава настојања ЈУБМЕС банке да се кредитни ри-
зик минимизира и сведе у прихватљиве границе, селекцијом кредитних захтева, применом 
ревалоризације кредита, заштитне каматне и девизне клаузуле, као и уговарањем колате-
рала. Банка је идентификовала кредитне ризике и утврдила исправке вредности билансних 
потраживања, резервисања за губитке по ванбилансним ставкама, као и резерве из добити 
за процењене губитке. 

Банка је класификовала билансну и ванбилансну активу према утврђеном степену на-
плативости и финансијском стању клијената, у складу са прописима народне банке Србије 
и својим интерним актима. Укупно обрачуната посебна резерва за покриће потенцијалних 
губитака по пласманима клијентима, на основу класификације према степену наплативос-
ти потраживања на дан 31.12.2007. године, износила је 563 мил. динара, за 45% више у одно-
су на 31.12.2006. године. 

ризик ликвидноСти

Банка је изложена дневним обавезама по основу доступних новчаних средстава из 
трансакционих депозита, текућих рачуна, доспелих депозита, повлачења кредита и марже. 
Усаглашеност рочне структуре активе и пасиве, али и контролисана неусаглашеност доспе-
ћа, фундаменталне су за управљање ликвидношћу. Уважавањем ових начела онемогућава 
се финансирање дугорочних пласмана из краткорочних извора, обезбеђује се измиривање 
обавеза из средстава ликвидних у кратком року, а ризик ликвидности се знатно смањује.

Преовлађујући удео дугорочних, углавном сопствених извора у структури извора сред-
става, као и краткорочних пласмана у структури укупних пласмана, олакшавају управљање 
ризиком ликвидности ЈУБМЕС банке. 

девизни ризик

Девизни ризик подразумева изложеност Банке ефектима промене курсева страних ва-
лута у случају опште неуравнотежене девизне позиције (различитих нивоа девизне активе и 
пасиве), као и у случају неуравнотежене позиције у појединачним валутама.

Показатељ девизног ризика Банке се у току 2007. године кретао у распону од 17,10% до 
28,12% (на дан 31.12.2007. године – 25,03%), при чему је максимално дозвољени ниво 30% у 
односу на капитал. Банка је девизним ризиком управљала кроз активну политику валутне 
структуре биланса и одржавања дуге девизне позиције у валути EUR, имајући у виду њену 
релативну стабилност и референтну позицију у односу на монетарну политику и политику 
девизног курса централне банке. 
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каматни ризик

каматни ризик садржан је у могућности да будуће промене каматних стопа утичу на 
профитабилност финансијских инструмената. Мерење каматног ризика означава изложе-
ност у форми потенцијалног губитка услед неповољне промене каматних стопа на тржишту. 

Банка води политику квантификације каматног ризика пласмана тако што се каматне 
стопе утврђују на различитим нивоима у зависности од ризика пласмана, рока кредитирања, 
средстава обезбеђења уредне отплате кредита, динарског или девизног исказа кредита и сл.

каматни ризик је најизраженији код дугорочних пласмана са фиксном каматном сто-
пом, због чега се овакви пласмани уговарају уз предвиђање могућности измене иницијално 
уговорених каматних стопа. како је највећи део средстава Банке је пласиран на рок до шест 
месеци, каматни ризик је сведен на веома низак ниво.

ценовни ризик

Укупна тржишна вредност портфолија хартија од вредности на 31.12.2007. године из-
носи 437 мил. динара, чиме је увећан двоструко у односу на крај 2006. године. У портфолију 
преовлађујуће учешће имају власничке хартије од вредности који чине 72% укупне вред-
ности тржишног портфолиа Банке, док дужничке хартије (обвезнице рС за регулисање дуга 
по основу старе девизне штедње грађана) представљају 28% тржишног портфолија.

С обзиром на повишен ценовни ризик пласмана у хартије од вредности на домаћем тр-
жишту, од значаја је раније уведен систем праћења и анализе изложености Банке ризици-
ма пласмана у тржишне хартије од вредности који се заснива на vaR методологији (Value 
at Risk). Овим методом, захваљујући анализи временски релативно дугих, једногодишњих 
серија података о трговању и опрезним краткорочним, десетодневним предвиђањима бу-
дућих релевантних догађаја, обезбеђена је поуздана процена ценовних ризика. 

ради сагледавања утицаја потенцијалних екстремних кретања на тржишту, испитују 
се и тзв. “стресна сценарија“ промена на тржишту и њихов утицај на изложеност банке це-
новном ризику.

ризик земље

Банка је, као и претходних година, наставила да финансијски подржава своје корпо-
ративне клијенте приликом извођења инвестиционих радова у иностранству, због чега је, у 
складу са новом законском регулативом, успоставила систем процене и управљања ризи-
ком земље. ризик земље је анализиран у процесу управљања кредитним и тржишним ризи-
ком, чиме су утврђени додатни лимити за пласмане Банке у поједине земље и за финансијс-
ку подршку пословима њених клијената. 

  ризици уСклађеноСти ПоСловања 
(compliance) и реПутациони ризици

Све обимнија регулатива којом се уређује пословање финансијског сектора, намеће и 
све већи значај усклађености пословања (compliance) са позитивним прописима и подзаконс-
ким актима регулаторног тела, централне банке. Такав је случај и са све захтевнијим међу-
народним и домаћим стандардима за спречавање прања новца и финансирања тероризма, 
који регулишу начин и ниво праћења и евидентирања пословних операција, као и процеду-
ре упознавања клијената (Know Your Customer - KYC). 

 Евентуална неусклађеност пословања са прописима, као последица појаве инцидена-
та оперативних ризика, може се одразити, како кроз финансијске губитке због евентуалних 
санкција регулаторног тела, тако и кроз нарушавање репутације Банке. 
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нарочите последице за репутацију финансијских институција могу изазвати појединач-
не појаве у пословању које нису усклађене са прописима и објављеним политикама, дискри-
минација у пословању и неадекватно поступање по приговорима клијената. 

Праћењу и минимизирању ових група ризика пуну пажњу посвећују сви оперативни ор-
ганизациони делови Банке, а функцију контроле пословања Банке у овој области води посе-

бан, независни организациони део. 

  уСклађеноСт Показатеља ПоСловања Са 
ПроПиСаним критеријумима 

Банка је у току целе 2007. године прописане показатеље пословања усклађивала са кри-

теријумима предвиђеним Законом о банкама. Сви прописани показатељи пословања Банке 

су знатно повољнији од показатеља прописаних крајњих оквира.

 Параметар адекватности капитала Банке који се, према домаћим прописима, израчу-

нава као однос капитала и билансне и ванбилансне активе које се класификују са гледишта 

ризика, износио је на крају 2007. године 68,82%. Перманентно висок ниво адекватности капи-

тала резултат је опредељења ЈУБМЕС банке за сигурне пласмане и конзервативније вођење 

кредитне политике.

 Смањење овог показатеља у 2007. години илуструје настојања Банке да умерено повећа 

ангажовање средстава у пласмане који носе виши ризик, али и подразумевају више приносе, 

што ће имати позитиван утицај и на пословне резултате Банке у наредном периоду. 

Показатељи пословања ЈУБМЕС банке

Ред.
бр. НАЗИВ ПОКАЗАТЕЉА 31.12.2007 31.12.2006 Прописани 

критеријуми

1. Капитал 28,461.307 25,240.253 Мин. 10,0 
мил. евра

2. Показатељ адекватности капитала
(капитал / ризична актива) 68,82% 88,67% Мин. 12% 

3. Улагања Банке у основна средства 
и друга правна лица 24,14% 23,38% Макс. 60% 

капитала

4. Изложеност према лицима 
повезаним са Банком 7,01% 3,45% Макс. 20% 

капитала

5. Показатељ великих изложености 
према клијентима Банке 38,23% 15,07% Макс.400% 

капитала

6. Показатељ ликвидности (L2)  5,83  9,70 Мин. 1

7. Показатељ девизног ризика 25,03% 24,17% Макс. 30% 
капитала
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ПОСлОВАЊЕ 

ЗАВИСнИх 

ДрУШТАВА
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ПоСловање друШтва јуБмеС Брокер а.д. 

Пословање друштва ЈУБМЕС брокер а.д., Београд у 2007. години одвијало се у макрое-

кономском окружењу које карактерише повећање привредне активности, што је утицало и 

на даљи развој финасијског тржишта капитала, нарочито у првој половини године. 

Међутим позитивне тенденције привредне активности, тиме и активности на финан-

сијском тржишту капитала, нагло су измењене од јуна месеца, значајнијим падом укуп-

ног промета на Београдској берзи и значајнијим падом цена хартија од вредности. негатив-

на кретања на финансијском тржишту капитала, поред домаћих економских и политичких 

проблема, последица су хипотекарне кризе у САД, која је великим делом утицала да финан-

сијско тржиште капитала у свету бележи негативне трендове, што се одразило и на балкан-

ски регион а самим тим и на Србију. Ови трендови су проузроковали и значајан пад берзан-

ских индекса, до нивоа из фебруара и марта месеца 2007. године. 

И поред негативних трендова, промет на Београдској берзи у 2007. години је, у одно-

су на претходну годину, повећан за 65%, док је број закључених трансакција био дупло већи 

(учешће акција у укупном трговању на берзи износило је 89,7%).

Индекс Београдске берзе Belex 15 (који обухвата најликвидније српске компаније) по-

растао је за скоро 36% и поред корекција са којим је тржиште било суочено од пролећа, док 

је други општи индекс Belex line порастао за 43%. 

Поменути трендови у трговању на берзанском и ванберзанском тржишту одразили су 

се и на пословање друштва ЈУБМЕС брокер. У трговини хартијама од вредности је у току 

2007. године забележен значајан пораст активности, нарочито физичких лица, а у мањој 

мери и правних лица, са циљем остварења капиталне добити, што је праћено и повећањем 

броја клијената-купаца који су се определили да своја слободна средства пласирају у хар-

тије од вредности.

Оријентација на трговину хартијама од вредности, односно трговину акцијама је уро-

дила је премашивањем планираних и очекиваних резултата пословања, тако да је у 2007. го-

дини остварен промет у вредности од 1.840 мил. динара (без промета у понудама за преузи-

мање), од чега вредност реализованих налога куповине износи 1.128 мил. динара, односно 

61,3% укупног оствареног промета. У поређењу са 2006. годином промет у трговини акција-

ма је повећан за 370%, односно за 1.346 мил. динара.

У заступању при понудама за преузимање остварен је промет у вредности од 181 мил. 

динара, док је у трговању обвезницама старе девизне штедње ЈУБМЕС брокер а.д је оства-

рио промет у вредности од 231 мил. динара, који је повећан скоро четвероструко у односу 

на претходну годину.

У 2007. години друштво ЈУБМЕС брокер остварило је укупне приходе у износу од 30,8 

мил. динара и добит у износу од 2,0 мил. динара.

ЈУБМЕС брокер је, као корпоративни агент Банке, Одлуком Скупштине ЈУБМЕС банке 

а.д. Београд о дистрибуцији хартија без јавне понуде ради повећања основног капитала из 

нераспоређене добити, узео активно учешће у пружању услуга у припреми и изради доку-

ментације неопходне за дистрибуцију хартија од вредности. Такође, ЈУБМЕС брокер је, као 

корпоративни агент других предузећа, учествовао у припреми, изради и спровођењу дист-
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рибуције хартија од вредности без јавне понуде ради промене номиналне вредности због хо-

могенизације акција. 

Учешћем на домаћим и међународним скуповима настављено је праћење трендова у 

домену финансија и даљег развоја тржишта капитала.

 У области информационих технологија, створени су софтверски, хардверски и ко-

муникациони услови за повезивање друштва ЈУБМЕС брокер а.д. са Београдском берзом у 

склопу примене FIX протокола (Financial Information eXchange) - савременог универзалног 

речника за електронско трговање финансијским инструментима. 

 оСнивање друШтва за уПрављање инвеСтиционим 
фондовима јуБмеС инвеСт а.д. Београд

Банка је у 2007. години, сходно Одлуци Скупштине акционара, донела Одлуку о осни-

вању Друштва за управљање инвестиционим фондовима ЈУБМЕС Инвест а.д. Београд. 

комисија за хартије од вредности републике Србије је у октобру 2007. године дала са-

гласност за оснивање Друштва. Такође, народна банка Србије дала је сагласност ЈУБМЕС 

банци за оснивање подређеног друштва за управљање инвестиционим фондовима.

Оснивачи Друштва су ЈУБМЕС банка а.д. Београд, са учешћем у капиталу 90,9%, и ЈУБ-

МЕС брокер, са учешћем у капиталу од 9,1%. Оснивачки капитал Друштва је у целости нов-

чани и износи 550.000,00 евра у динарској противвредности.

Органи управљања Друштва су у току јануара месеца 2008. године донели Одлуку о ос-

нивању отвореног инвестиционог фонда ЈУБМЕС Актив, изабрали кастоди банку и екстер-

ног ревизора Друштва. комисији за хартије од вредности поднет је захтев и прописана до-

кументација за оснивање отвореног инвестиционог фонда ЈУБМЕС Актив, коме је у међув-

ремену одобрен рад.

ЈУБМЕС банка је предузела мере за обезбеђење кадровских и техничких услова (ин-

форматичких и комуникационих) за рад Друштва за управљање инвестиционим фондови-

ма – ЈУБМЕС Инвест а.д. 
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