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      ербаријум Универзитета у Београду, смештен у институту за    бо-
танику и ботаничкој башти ”јевремовац”, Биолошког факултета, једна је од 
најзначајнијих и најбогатијих колекција у региону југоисточне европе и 
као таква укључена је у Index Herbariorum, међународни директоријум 
регистрованих хербаријума у свету, под ознаком BEOU.

Хербаријум је основан 1860. године када је велики српски ботани-
чар јосиф Панчић уступио своју хербарску збирку великој школи, 
претечи данашњег Универзитета у Београду. Поред Панчића који 
се сматра оснивачем, богатству Хербаријума допринеле су број-
не генерације српских ботаничара.

данас, 152 године од оснивања, Хербаријум броји преко 
180.000 узорака васкуларних биљака, маховина и алги. Сви 
примерци су организовани у шест колекција:

•	 Herbarium Pancicianum;
•	 Herbarium Generale (са збирком института за екологију и 

биогеографију СаНУ);
•	 збирка Катедре за екологију и географију биљака; 
•	 збирка Катедре за морфологију и систематику биљака; 
•	 збирка маховина; 
•	 Мокра збирка Катедре за алгологију, микологију и 

лихенологију.
 Као једна од најзначајних колекција, у историјском 

смислу, издваја се збирка јосифа Панчића (Herbarium 
Pancicianum). ова збирка садржи хербарске ексикате 
биљака са територија Србије, Црне Горе и Бугарске, 
који су представљали основу за израду првих регио-
налних флора ових земаља. Поред Панчићеве, у Хер-
баријуму се налазе и вредне колекције Саве Петровића 
и Саве Хиландарца из XIX века, као и колекције Не-
дељка Кошанина и теодора Сошке с почетка XX века.

Хербаријум Универзитета у Београду представља на-
учну институцију највишег ранга и историјско - култур-
но благо Републике Србије. У њему се налази драгоцено и 
незаобилазно „штиво за читање и чување” флоре и вегета-
ције Балканског полуострва, али и штиво о напорима поје-
динаца и институција на развоју ботаничке науке у Србији. 

Х
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* * *

Успоравање привредног раста у еврозони се током 2011. 

године негативно одразило на кретања у српској при-

вреди. Након што је година започела убрзањем опоравка 

производње, привредна активност је, под утицајем кре-

тања у еврозони, средином године ушла у стагнацију. Ре-

алан раст бруто домаћег производа (БДП) је до краја 2011. 

године ипак био позитиван и износио је 1.6%, уз евиден-

тан тренд погоршања његовог кретања. Највећи допри-

нос расту дали су инвестиције и извоз, док је највећи не-

гативни ефекат проузрокован смањењем финалне пот-

рошње, које се нарочито одразило на сектор трговине.

Незапосленост је и даље највећи структурни про-

блем домаће економије, пошто су трендови на тржишту 

рада прошле године знатно погоршани, након релатив-

не стабилизације свих фактора у 2010.години.

Турбуленције на светском финансијском тржишту дове-

ле су до раста премије ризика Србије, мада у мањој мери 

него што је то био случај са суседним земљама. Из тог раз-

лога динар је током 2011. године био стабилнији од валу-

та других источноевропских земаља. Девизни курс дина-

ра према евру је на крају године, у односу на крај 2010. 

године, апресирао за 0.8% и износио је 104.64 динара за 

евро. Већи део године био је обележен високим кратко-

рочним осцилацијама, а сам крај године стабилношћу де-

визног курса, уз минималне интервенције Народне бан-

ке Србије (НБС). Недавним додељивањем статуса канди-

дата за чланство у Европској Унији повећана је атрактив-

ност Србије за страна улагања, што ће у наредном пери-

оду свакако утицати и на кретања на девизном тржишту. 

Инфлација је на међугодишњем нивоу крајем 2011. 

године износила 7.0%, чиме је за један процентни поен 

Поштовани акционари,

Желимо да овим уводним 

напоменама укажемо на основне 

податке о макроекономским 

условима пословања банкарског 

сектора и о оствареним 

пословним резултатима ЈУБМЕС 

банке а.д. у протеклој, 2011.

години, о којима се можете 

детаљније информисати у 

нашем Годишњем извештају.
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премашила горњу границу одступања од циљане стопе 

инфлације НБС за протеклу годину. Након стабилизације 

инфлације почетком године и њеног каснијег значајног 

успоравања, НБС је, уважавајући и стагнацију привред-

них активности, постепено смањивала рестриктивност 

своје монетарне политике. До краја 2011. године рефе-

рентна каматна стопа смањена је за укупно два процентна 

поена у односу на крај 2010. године и износила је 9.75%.

Текући дефицит је у 2011.години износио готово 3.0 

милијарди евра, или око 10% БДП. што је сразмерно више 

него претходне године (7.6% БДП). Услед релативно вели-

ког прилива капитала из иностранства, пре свега по ос-

нову инвестиција FIAT-а и Delhaize-а, као и високог заду-

живања државе, у 2011.години није било већих пробле-

ма у финансирању текућег дефицита. У септембру месе-

цу држава је први пут емитовала обвезнице на иностра-

ном тржишту – евробондове у номиналном износу од 

милијарду долара, са роком доспећа од 10 година и ка-

матом по стопи од 7.25% годишње. 

Спољни дуг Републике Србије на крају 2011. године 

износио је око 24.1 милијарди евра, а јавни дуг око 14.5 

милијарди евра, чиме је прекорачио законску границу 

од 45% учешћа у БДП, што упућује на потребу доноше-

ња мера фискалне консолидације и програма смањења 

јавног дуга. И поред релативно високе задужености, при-

вреда Србије је још увек добро заштићена од могућих 

платнобилансих ризика, будући да су девизне резерве 

НБС крајем године износиле око 12.0 милијарди евра, 

као и због аранжмана из предострожности са ММФ у из-

носу од милијарду евра, одобреног у септембру месецу. 

Негативне тенденције на светским финансијским тр-

жиштима, условљене кризом јавног дуга у појединим раз-

вијеним земљама и валутним зонама, утицале су на зна-

чајан пад вредности индекса у 2011.години у односу на 

почетак пословне године, у просеку за 24%.

Банкарски систем у Србији је у 2011.години био ликви-

дан и високо капитализован. Укупна билансна сума бан-

карског сектора износи око 25.0 милијарди евра. Према 

подацима НБС, током протекле године банке у Србији су 

докапитализоване за око 300 милиона евра. Стопа адек-

ватности капитала банкарског сектора Србије је крајем 

године износила 19.1% и међу највишим је у Европи. На-

помиње се да Базелски споразуми о мерењу и стандар-

дима капитала предвиђају стопу адекватности од најмање 

8%, док прописи НБС захтевају минималну стопу од 12%. 

Стопа ликвидности банкарског сектора крајем 2011. го-

дине износила је 2.17%.

Учешће ненаплативих кредита је током 2011.години 

константно расло. Најбржи је раст кредита у доцњи пла-

сираних правним лицима, а мањи код кредита пласира-

них предузетницима, што намеће закључак да је привре-

да успела само да одложи, а не и да реши горући про-

блем неликвидности из претходних година. Привреда је 

током прошле године отежано сервисирала кредите пре-

ма домаћим банкама, јер је истовремено била принуђе-

на да се раздужује по основу прекограничних кредита, 

услед и даље присутног негативног cross-border трен-

да. Последњи подаци о ненаплативим кредитима у бан-

карском сектору указују да се наставља њихов раст, те је 

учешће ненаплативих кредита у укупним на крају прет-

ходне године достигло 19.2%, при чему је покривеност 

ненаплативих кредита резервацијама за губитке рела-

тивно висока, односно у току целе протекле године је 

премашивала 125%. 
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* * *

У условима нарушене ликвидности у реалном и фи-

нансијском сектору, Пословном политиком Банке за 2011.

годину били су дтоефинисани следећи примарни циље-

ви пословања:

•	  сигурност и очување реалне вредности пласмана 

Банке;

•	  стабилно и финансијски профитабилнио пословање 

Банке, уз потпуну заштиту капитала и интереса клијената 

и акционара;

•	  очување и јачање депозитне базе Банке;

•	  јачање финансијског потенцијала Банке, односно њене 

капиталне основе;

•	  одржавање и стално унапређивање квалитета 

производа и услуга, једнако у области кредитно-

депозитних послова и послова платног промета;

•	  раст и даља диверсификација кредитног портфолија, уз 

даље јачање базе и учешћа корпоративних клијената 

у структури укупних пласмана Банке. 

На основу остварених резултата у 2011. години, може 

се констатовати да је ЈУБМЕС банка а.д., и поред значајно 

отежаних услова пословања, у целости остварила послов-

не циљеве дефинисане Пословном политиком.

Следеће чињенице могу се сматрати потврдом ус-

пешности пословања Банке у 2011.години:

•	  Остварена је натпросечна стопа продуктивности и 

рентабилности пословања Банке. У 2011. години Банка 

је остварила добит пре опорезивања у износу од 2.4 

милиона евра, уз стопу приноса на укупан капитал 

од 4.75%;

•	  Одржан је континуитет рентабилног пословања из 

претходних година. Кумулирана добит у протеклом 

петогодишњем периоду (2006-2011) износи 30.6 милиона 

евра, што одговара 60.4% укупног капитала Банке на 

дан 31.12.2011. године, који износи 50.76 милиона евра; 

•	  Остварен резултат пословања потиче из основне 

делатности Банке и реализован је натпросечним 

растом прихода и нето добити од камата и накнада. 

У извештајном периоду је нето добит од камата и 

накнада износила 981.58 милиона динара или око 

9.38 милиона евра, чиме је, у односу на 2010. годину, 

остварен реалан раст добити по овом основу од 2.9 

милиона евра, или 44.7% (у 2010.години: 6.48 милиона 

евра);

•	  Задржан је висок степен оперативне ефикасности у 

пословању Банке. У 2011.години је релативни однос 

нето прихода од камата и накнада, са једне, и трошкова 

зарада, накнада зарада и других оперативних расхода 

Банке, са друге стране, износио 1.39 (у 2010.години: 

1.04); 

•	  Повећан је обим пословне активности Банке у 2011.

години, мерено износом билансне суме, уз очување 

реалне вредности имовине Банке. Билансна сума 

Банке у 2011.години бележи реалан раст од 7.8%, или 

695.5 милиона динара;

•	  Крајем 2011. године исказано је релативно високо 

учешће ликвидне активе (примарни и секундарни 

извори ликвидности) у укупној билансној суми, што 

представља компаративну предност у условима 

нарушене финансијске равнотеже. Банка је и у 2011.

години задржала висок ниво девизне и динарске 

ликвидности из претходних година, при чему су дневно 

расположива ликвидна средства омогућавала несметано 

извршавање свих налога клијената и саме Банке;
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•	  Повећана је реална вредност капитала. Капитал Банке 

је у 2011.години повећан за додатних 353.3 милиона 

динара или, реално, за 7.14%, и то, пре свега, по основу 

реализоване добити у анализираном периоду и 

свођења књиговодствене вредности имовине на 

њену тржишну вредност;

•	  Очувана је финансијска сигурност и стабилност 

финансирања. Са стањем на дан 31.12.2011. године укупан 

капитал учествује са 55.3% у укупном финансијском 

потенцијалу Банке (крајем 2010. године: 55.7%), што је 

потврда високе стабилности извора финансирања 

и гаранција стабилности пословања и у наредном 

периоду;

•	  Крајем 2011. године остварена је натпросечно висока 

стопа адекватности капитала од 45.22%, што је индикатор 

изузетно високе сигурности пласмана Банке. Током 

целе претходне године стопа адекватности капитала 

била је знатно виша од просека у банкарском сектору, 

што је, пре свега, резултат пословне политике Банке 

и опредељења за пласирање средстава у релативно 

сигурне пласмане;

•	  Повећана је ванбилансна актива Банке, у оквиру које 

је остварен раст гаранцијског пословања. Укупан 

обим гаранцијског пословања Банке на дан 31.12.2011. 

године износи 2.1 милијарде динара, и повећан је за 

9% у односу на крај претходне године;

•	  Сви показатељи пословања усклађени су са Законом 

о банкама. 

Банка ће и у предстојећем периоду, у функцији одр-

жавања стабилности извора и сигурности пласмана, као 

и континуитета профитабилног и рентабилног  посло-

вања, предузимати све неопходне активности које допри-

носе остваривању поменутих трајних циљева пословања.

С тим у вези, Годишња скупштина ЈУБМЕС банке а.д. је 

дана 28.03.2012. године, прихватила предлог Управног од-

бора Банке и донела одлуку о оснивању друштва за факто-

ринг, полазећи од чињенице да факторинг послови чине 

значајан сегмент пословања савременог финансијског и 

банкарског сектора, да су послови факторинга у Репуб-

лици Србији профитабилни вид финансијских пласмана, 

као и да само тржиште факторинга има значајан потен-

цијал раста. ЈУБМЕС банка ће у поступку оснивања бити 

суоснивач друштва за факторинг, док би остали суосни-

вачи били успешна привредна друштва, пословно висо-

ко рангирани клијенти Банке, чије би учешће у капиталу 

допринело унапређењу пословања и општем пословном 

рејтингу новооснованог друјштва.

У циљу унапређења ефикасности организације посло-

вања, Банка је током 2011. године успешно имплементи-

рала стандарде OMS, ISMS и EMS. Уважавајуће ове резул-

тате, међународно сертификационо тело је, у току рада 

поменуте Годишње скупштине, ЈУБМЕС банци а.д. додели-

ло сертификате за Стандард квалитета пословања, Стан-

дард сигурности информација и Стандард заштите жи-

вотне средине. 

Милан Стефановић,

председник Извршног одбора 

.



Primula auricula

Josif Pančić / 1874.
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Југословенска банка за међународну економску са-

радњу – Југословенска банка основана је јуна 1979. го-

дине, у циљу унапређења и употпуњавања национал-

ног система подршке извозу, као специјализована фи-

нансијска институција чија позиција је била комплемен-

тарна улози комерцијалних банака укључених у финан-

сирање извозних пројеката домаћих привредних субје-

ката. Југословенска банка је у статусу правног следбе-

ника преузела права и обавезе Фонда за кредитирање 

и осигурање извозних послова.

 Банка је стекла више од две деценије искуства у 

обављању послова на унапређењу националног извоза. 

Посебно истичемо њено учешће у кредитирању купаца 

код извођења различитих капиталних пројеката у ино-

странству, као и у пословима кофинансирања са IBRD, 

Афричком банком за развој и Саудијским фондом. Бан-

ка је пружала и консултантске услуге домаћим преду-

зећима приликом њиховог учешћа на међународним 

лицитацијама за пројекте које су финан-

сирале IBRD, Афричка банка за 

развој, Интера-

меричка 

банка за развој, EBRD, Међународна финансијска кор-

порација и др.

Југословенска банка је 1989. године била прва до-

маћа банка и један од малог броја привредних субјека-

та организованих у форми акционарског друштва, чиме 

су наговештени транзициони процеси у финансијском 

сектору Централне, Источне и Југоисточне Европе. По-

следњих година припадамо истакнутим отвореним ак-

ционарским друштвима, чијим акције спадају међу лик-

видније хартије којима се на Београдској берзи тргује 

методом континуелне трговине и које су повремено 

компонента Dow Jones STOXX индекса и Belex 15 инде-

кса Београдске берзе. 

Послујући од 1997. године у складу са Законом о бан-

кама, са лиценцом за обављање свих послова са при-

вредом и становништвом, како на домаћем тако и на 

међународном тржишту, Банка се развила у универзал-
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ну комерцијалну банку, која нуди широку палету произ-

вода и услуга, оријентишући се на финансијску подршку 

корпоративним клијентима и подршку извозу. Од 2006. 

године Југословенска банка за међународну економс-

ку сарадњу, Београд послује под именом ЈУБМЕС бан-

ка а.д., Београд.

Пословна политика ЈУБМЕС банке заснована је, пре 

свега, на поштовању основних принципа банкарског 

пословања који подразумевају одржавање ликвидно-

сти, сигурности и профитабилности пласмана у циљу 

потпуне заштите интереса акционара. Банка контину-

елно унапређује системе и процедуре управљања ри-

зицима и од почетка године у потпуности примењује 

стандарде Базел II. Организацијом Банке подржано је 

пуно спровођење compliance функције, која обух-

вата послове усклађености посло-

вања, односно процене ри-

зика услађености пословања, као и примену међуна-

родних стандарда, домаћих прописа и интерних про-

цедура и поступака спречавања прања новца и финан-

сирања тероризма. 

Банка је од оснивања активно посвећена унапређењу 

политике запошљавања и усавршавања кадрова. Стал-

но се побољшава квалификациона структура запосле-

них, запошљавају млади, претежно високообразовани 

људи спремни да примене нова знања и понуде инова-

тивна решења у банкарском пословању. Неки од њих 

су се специјализовали и обучавали у водећим европ-

ским банкама. Од укупно 120 запослених у ЈУБМЕС бан-

ци крајем 2011. године већину од 60% чине високооб-

разовани стручњаци.

С обзиром на своје потенцијале и стратешку оријен-

тацију, позиционирани смо као конкурентна финансијска 

институција која остварује респектабилне пословне ре-

зултате и по више параметара ефикасности посло-

вања има запажено место међу банкама у 

Републици Србији.



Dryas octopetala

HE
RBARIJUM INSTITUTA ZA BOTANIKU

BOTANIČKA BAŠTA JEVREMOVACDr. N.Košanin 1919.
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ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ

Опште напомене
У протеклој години на економска кретања у Србији 

утицали су, како трајни структурни проблеми у самој при-

вреди земље и јавним финансијама, тако и успорен при-

вредни раст у еврозони. После опоравка производње на 

почетку године у практично свим делатностима, збивања 

у еврозони су, почев од другог квартала, увела национал-

ну привреду у целини у стагнацију, а у неким значајним 

гранама дошло је и до реалног пада производа. Ова кре-

тања илуструју подаци Републичког завода за статистику 

(РЗС), према којима је стопа привредног раста (у односу 

на исти период 2010. године) у првом кварталу била је 

3.0%, у другом 2.5%, у трећем 0.7%, а свега 0.4% у четвр-

том кварталу 2011. године. 

У току  2011. године ипак је остварен реалан раст бру-

то домаћег производа (БДП) од 1.6% у односу на прет-

ходну годину (средњорочном пројекцијом макроеконом-

ских агрегата била је предвиђена стопа раста од 3.0%), 

уз тенденцију осетног смањења. С тим у вези, средњо-

рочном пројекцијом предвиђена стопа раста за 2012.

годину од 4.0% првобитно је била коригована на 2.0%, 

а недавно на испод 0.5%, на шта знатно утиче и очеки-

вана блага годишња рецесија у еврозони (-0.5%, према 

пројекцијама Међународног монетарног фонда). 

На дубоке трагове које оставља криза на опште при-

лике у земљи указују подаци из анкете о радној снази коју 

је спровео РЗС у новембру 2011. године, према којима је 

стопа незапослености у Србији износила 23.7% (19.2% у 

2010., односно 16.1% у 2009.години). Истовремено, стопа 

запослености (удео запослених у укупном становништву 

старијем од 15 година) износила је 35.3% и у односу на 

октобар 2010. године се смањила за 1.8%, док је број за-

послених смањен за 2.8%. Коначно, у односу на 2010.го-

дину, прошле године зараде су биле номинално веће за 

11.2%, док су реално порасле за свега 0.2%.

Укупна вредност спољнотрговинске робне разме-

не Србије у 2011.години износила је 22,889.1 милиона 

евра, што је за 14.4% више (у односу на претходну годи-

ну. Извоз робе, изражен у еврима, порастао је за 14.1%, 

а увоз робе за 14.5% у односу на прошлу године. Дефи-

цит износи 6,010.3 милиона евра, и повећан је за 15.0% 

у односу на исти период претходне године. Покриве-

ност увоза извозом износила је 58.5% и задржала се на 

нивоу из 2010. године.

Јавни дуг Републике Србије  крајем 2011. године из-

носио је 14.5 млрд. евра, за око 2.4 млрд. евра или 19.8% 

више него у децембру 2010. године. Повећање јавног дуга 

је последица повећања задужења према иностранству и 

продаје државних хартија од вредности. Удео јавног дуга 

у БДП достигао је 45.8% (чиме је прекорачена законска 

граница од 45%), док је буџетски дефицит је у 2011.годи-

ни достигао 4.7% БДП, уз процене да би у 2012.години 

могао достићи између 4.9% и 5.25% БДП, чиме би било 

знатно надмашено ограничење договорено са ММФ 

(4.25% БДП). Из наведених разлога, од Владе се очекује 

доношење мера фискалне консолидације и програма 

смањења јавног дуга, првенствено кроз ревизију буџе-

та за 2012.годину. 

Спољни дуг земље крајем претходне године износио 

је 24.1 млрд. евра, чиме је достигао ниво од 74.5% БДП 

и још увек је испод границе високе задужености према 

критеријумима Светске банке (80% БДП). Праћење нивоа 
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спољне задужености је један од приоритета макроеко-

номске политике, с обзиром да брзи темпо задуживања 

и трајно висок дефицит текућег рачуна платног билан-

са све више представљају макроекономски проблем. 

Негативне тенденције на светским финансијским 

тржиштима условљене кризом јавног дуга у појединим 

развијеним земљама и валутним зонама утицале су да 

до краја 2011. године индекси Београдске берзе забеле-

же значајан пад вредности у односу на почетак послов-

не године, и то: индекс Belex 15 за 23.5% а индекс Belex 

line за 23.8%. Пад вредности берзанских индекса еви-

дентиран је и на свим другим берзама у региону. Укуп-

на вредност промета на Београдској берзи (промет ак-

цијама и дужничким хартијама од вредности) износи-

ла је у 2011.години 280 милиона евра, што је за око 26% 

више од промета реализованог 2010. године.

Инфлација, монетарна 
политика, паритет динара

Потрошачке цене у децембру 2011. године, у одно-

су на исти месец претходне године, повећане су за 7.0% 

(за један процентни поен изнад горње границе одсту-

пања од циљане стопе инфлације НБС), док је просе-

чан годишњи раст потрошачких цена у протеклој го-

дини износио 11.0%. Међугодишњи раст цена постепе-

но је убрзаван у периоду од јануара (11.2%) до априла 

месеца (14.7%), да би се константно успоравао до краја 

2011. године. 

Главни инструмент монетарне политике НБС за пости-

зање циљане инфлације је референтна каматна стопа за 

двонедељне репо операције. Услед изражених инфла-

торних кретања, НБС је заоштравала монетарну поли-

тику, повећавши референтну каматну стопу у периоду 

од јануара до априла 2011. године са 11.5% на 12.5%. По-

чев од јуна месеца вођена је блажа монетарна политика, 

на основу процена да би нова пољопривредна сезона 

и пад цена хране требало да ојачају дезинфлаторне тен-

денције. Пад међугодишњих стопа инфлације смањио је 

и инфлациона очекивања, због чега је у другој полови-

ни 2011. године НБС постепено смањивала референтну 

каматну стопу, све до 9.5% крајем године.

НБС спроводи режим руковођеног пливајућег де-

визног курса, који подразумева интервенције на девиз-

ном тржишту, као помоћног инструмента монетарне по-

литике, у случајевима знатних дневних осцилација кур-

са, угрожености финансијске и ценовне стабилности 

и заштите адекватног нивоа девизних резерви. У циљу 

подршке развоју међубанкарског своп тржишта девиза-

ма и омогућавања лакшег управљања ликвидношћу ба-

нака, НБС је од 1.марта организовала своп аукције деви-

зама у оба смера и под условима који су важили у 2010. 

години. У току 2011. године динар према евру номинал-

но апрецирао за 0.8%, уз минималне интервенције НБС 

на девизном тржишту, односно НБС је од банака у из-

вештајном периоду откупила 45 милиона евра, а про-

дала банкама 90 милиона евра.

У складу са опредељењем да се користе сви рас-

положиви инструменти монетарне политике како би 

се инфлација у средњем року довела у границе циљних 

вредности, НБС је прошле године донела нову Одлуку 

о обавезној резерви банака, којом је повећана рестрик-

тивност монетарне политике и уведене диференциране 

стопе обавезне резерве на динарску и на девизну ос-

новицу, као и на обавезу динарског издвајања дела об-
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рачунате девизне обавезне резерве - у зависности од 

рочности обавеза. 

Банкарски сектор у Србији 
Билансна сума банкарског сектора на дан 31.12.2011. 

године износила је 2650 млрд. динара (око 25.3 млрд 

евра), чиме је, у односу на крај 2010. године, повећана 

за око 4.6%.

Банке своју профитабилност у 2011.години, у вели-

кој мери дугује класичним банкарским пословима, од-

носно повећању нето прихода у односу на претходну 

годину – по основу камата за 10.3 млрд динара (9.5%) и 

накнада за 2.3 млрд. динара (7.1%). Банкарски сектор је 

у 2011.години остварио добит пре опорезивања у изно-

су од свега 1.3 млрд. динара, што је првенствено после-

дица губитка од 29.4 млрд. динара који је исказала само 

једна банка (Пољопривредна банка Агробанка а.д. Бео-

град), ефекта курса на ревалоризацију имовине и обаве-

за и (у мањој мери) раста оперативних расхода банака. 

Прошлу годину је са укупним губитком од 39.4 млрд. 

динара завршило 12 банака, док је преостала 21 банка  

остварила нето добит пре опорезивања од 40.7 млрд. 

динара. 

Нови прописи 
На пословање банкарског сектора у предстојећем 

периоду посебно ће се одразити примена следећих но-

вих прописа, донетих у току 2011. године:

•	  НБС је донела сет одлука којима је заокружен 

регулаторни оквир за увођење и примену стандарда 

Базел II у банкарском систему Србије. Овај пакет 

прописа је у примени од 31.децембра 2011. године;

•	  Скупштина Србије је донела Закон о заштити 

корисника финансијских услуга који је ступио на 

снагу 5.децембра 2011. године.

Економска и монетарна 
политика у 2012. и 2013.години

Економска политика Републике Србије у наредне 

две године биће усмерена на: макроекономску стабил-

ност, одрживи привредни раст и развој конкурентне 

привреде, повећање запослености и стандарда стано-

вништва и равномеран регионални развој Републике. 

Макроекономска стабилност засноваће се на фор-

мирању тренда смањења инфлације, фискалног дефи-

цита и дефицита текућег рачуна платног биланса. У на-

редним годинама очекује се тренд опоравка економске 

активности и привредног раста на бази јачања инвес-

тиција и извоза и постепено побољшање стања на тр-

жишту рада. Остваривање макроекономских циљева за-

хтеваће прилагођавање и чврсту координацију фискал-

не и монетарне политике. Повећање степена рестрик-

тивности фискалне политике допринеће смањивању ин-

флаторних притисака и прилагођавању платног биланса, 

а повећање степена рестриктивности монетарне поли-

тике допринеће стабилизацији инфлаторних очекивања 

и смањењу инфлације. 

Макроекономске политике доприносиће измена-

ма модела привредног раста који ће у већој мери бити 

заснован на јачању понуде и извоза, повећању инвес-

тиција и побољшању конкурентности привреде. Про-

мена досадашњег модела раста привреде заснованог 

на потрошњи и увозу подразумева да се политике и 
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мере усмере на стварање услова за инвестирање и из-

воз као покретаче раста. Исто тако, примени новог мо-

дела раста допринеће убрзање структурних реформи, 

у складу са Споразумом о стабилизацији и придружи-

вању Србије ЕУ. У том погледу предузимаће се мере ус-

мерене на побољшање предузетничке климе и убрзати 

реформски процес у реалном, финансијском и посеб-

но јавном сектору, како би се остварио бржи раст про-

дуктивности и већа извозна оријентисаност привреде. 

Монетарна стратегија НБС утврђена је Меморанду-

мом о утврђивању циљане стопе инфлације за период 

од 2010. до 2012. године. Циљеви за инфлацију дефини-

сани су у виду годишње процентуалне промене индекса 

потрошачких цена, са дозвољеним одступањем. Циљ за 

2012.годину је да се инфлација постепено смањује са 4.5% 

± 1,5%. на 4,0% ± 1.5%. 

НБС ће наставити да спроводи режим руковођено 

пливајућег девизног курса, са правом интервенција на 

девизном тржишту у случају претераних дневних ос-

цилација курса динара, угрожености финансијске и це-

новне стабилности и заштите адекватног нивоа девиз-

них резерви. 

Пројекција основних 
макроекономских 
показатеља за 2012.годину

Због кризе у еврозони и даљег успоравања привред-

не активности, Министарство финансија је, у сарадњи 

са представницима мисије ММФ током прве ревизије 

аранжмана, у новембру месецу 2011. године ревидира-

ло пројекцију раста БДП у 2012.години са 3.0% на 1.5%. 

Конзервативни приступ при процени економског рас-

та у 2012.години последица је ширења дужничке кризе 

у зони евра која је захватила најважније спољнотрго-

винске партнере Србије. Успоравање привредног рас-

та Европске Уније имаће негативне последице пре све-

га на извоз, с обзиром да је око 58% домаћег извоза ус-

мерено ка том тржишту. 

И овако уздржана пројекција привредног раста ре-

видирана је због изузетно оштре форме у којој су се ова 

негативна кретања испољила на самом крају 2011. године 

(због чега је процена раста и за прошлу годину смањена 

са 1.9% на 1.6%), а посебно почетком ове године. Пројек-

тована блага рецесија у земљама еврозоне (-0.5%) непо-

средно је утицала да очекивања привредног раста за 

Србију буду сведена на 0.5%.

Остали пројектовани макроекономски показатељи 

за 2012.годину (годишња инфлација у просеку: 4.1%; го-

дишњи раст извоза: 10.2%; годишњи раст увоза: 5.5%; де-

фицит текућег рачуна: 8.4% БДП; спољнотрговински сал-

до робе и услуга: -14.9%) нису измењени у односу на по-

менуту пројекцију Министарства финансија.
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ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ЈУБМЕС 
БАНКЕ А.Д. ЗА 2012.ГОДИНУ

Пословна политика Банке за 2012. годину пројекто-

вана је на основу: 

•	  остварених пословних резултата Банке у 2011.години; 

•	  Стратегије пословања Банке за период 2010-2012. 

године; 

•	  дефинисаних циљева економске и монетарне политике 

Републике Србије за 2012. годину и 

•	  текућих и очекиваних макроекономских и тржишних 

услова пословања у финансијском и реалном сектору 

у 2012.години.

Основни циљеви Пословне 
политике Банке у 2012. години

Уважавајући макроекономске услове пословања и 

тржишну позицију и финансијски потенцијал Банке, ос-

новни стратешки циљеви садржани у Стратегији по-

словања Банке за период 2010-2012. године су следећи:

•	  сигурност и очување реалне вредности пласмана 

Банке;

•	  стабилно и финансијски профитабилно пословање 

Банке, уз потпуну заштиту капитала и интереса 

клијената и акционара;

•	  јачање депозитне базе Банке и висине просечног 

депозита по клијенту (прикупљање депозита и 

штедње становништва, при чему је циљ да се у сектору 

пословања са становништвом успостави релативно 

уједначен однос депозита и кредита чиме би се 

ојачала база примарних фондова), као и повећање 

броја активних рачуна грађана и привреде;

•	 jачање финансијског потенцијала Банке, односно 

њене капиталне основе, путем распоређивања 

остварене добити у капитал, са једне, као и у поступку 

докапитализације Банке, са друге стране;

•	 одржавање и стално унапређивање квалитета 

производа и услуга, у области кредитно-депозитног 

пословања и послова платног промета и

•	 раст и даља диверсификација кредитног портфолија 

Банке, уз даље јачање базе и учешћа корпоративних 

клијената у структури укупних пласмана. 

Полазећи од претходног, као основни циљеви По-

словне политике Банке у 2012. години дефинисани су:

•	  одржавање реалног раста обима пословне активности, 

у складу са ограничењима везаним за преовлађујуће 

трендове на тржишту и пословање уз потпуно 

остварење начела ликвидности, сигурности и 

профитабилности у пословању;

•	  рестриктиван приступ у трошковној политици Банке 

(управљање расходима), у складу са негативним 

трендовима и релативно погоршаним условима 

пословања на финансијском тржишту;

•	  одржавање континуитета профитабилности пословања 

из претходних година, уз остварење реалне стопе 

нето добити из пословања; 

•	  постизање стабилности извора средстава и унапређење 

ефикасности у коришћењу унутрашњих потенцијала 

Банке (депозитна политика Банке биће усмерена на 

одржавање стабилности извора финансирања Банке, 

у условима и даље нарушене ликвидности у реалном 
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сектору и смањења куповне моћи становништва); 

•	  раст финансијског потенцијала Банке путем прибављање 

средстава из страних извора финансирања, 

приступањем страним фондовима финансирања 

(нпр. “APEX зајам” (АPEX Loan), италијанска кредитна 

линија, и др.);

•	  јачање учешћа девизних и дугорочних депозита 

у структури укупног депозитног потенцијална, 

као реалне основе за даљи раст обима кредитне 

активности реализоване кроз кредитирањe предузећа, 

становништва и других комитената;

•	  унапређење и јачање кредитног портфеља Банке 

привлачењем нових корпоративних клијената и 

малих и средњих предузећа, кроз унапређење 

постојећих и развој нових банкарских производа и 

услуга и висока одговорност у поступку одобравања 

кредита и учешћа у осталим видовима финансирања, 

уз стриктно поштовање поступака и критеријума 

управљања банкарским ризицима; 

•	  унапређење и раст пословне активности у делу 

гаранцијског пословања Банке;

•	  раст обима електронског платног промета и повећање 

броја клијената у динарском и девизном платном 

промету и повећање броја клијената-корисника 

услуга платних картица Банке;

•	  унапређење квалитета рада, услова рада и стручности 

запослених у Банци, с циљем даљег раста ефикасности 

и продуктивности пословања, и

•	  усклађеност свих параметара пословања Банке 

са прописаним критеријумима, као и одржавање 

усклађености свих активности Банке са усвојеним 

политикама ризика Банке.
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ПОСЛОВАЊЕ 
У 2011. 

ГОДИНИ 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
О ПОСЛОВАЊУ

Пословање Банке у 2011. години карактеришу:

•	 Натпросечна стопа продуктивности и рентабилности 

пословања. У 2011.години остварена је добит пре 

опорезивања у износу од 251.7 милиона динара, или 

2.40 милиона евра (у 2010.години: 1.95 милиона евра), 

уз стопу приноса на укупно ангажована средства од 

2.63%, стопу приноса на укупан капитал од 4.75% и 

принос по запосленом Банке од 20 хиљада евра;

•	  Континуитет рентабилног пословања из претходних 

година. Укупно кумулирана добит Банке у протеклом 

петогодишњем периоду (2007-2011.) износи 30.6 

милиона евра и на нивоу је 60.4% укупног капитала 

Банке, који на дан 31.12.2011. године износи 5.3 млрд 

динара, или 50.65 милиона евра. 

•	  Натпросечан раст прихода и нето добити од 

камата и накнада. Своју профитабилност током 

извештајног периода Банка у великој мери дугује 

основним банкарским делатностима. Добит од камата 

и накнада у извештајном периоду износилаје 981,58 

милиона динара, или око 9.38 милиона евра, што је, у 

односу на 2010.годину, реално више за 2.88 милиона 

евра, или 44.3% (u 2010.години: 6,50 милиона евра). 

Реализована стопа добити од камата и накнада, 

исказана као релативан однос добити од камата и 

накнада у односу на приходе Банке по истом основу, 

износи у 2011.години 86.4% (у 2010.години: 84.6%);

•	  Висок степен оперативне ефикасности пословања. 

Оперативна ефикасност Банке је и у 2011.години 

задржана на високом нивоу, будући да је релативни 

однос нето прихода од камата и накнада, са једне, и 

трошкова зарада, накнада зарада и осталих оперативних 

расхода Банке, са друге стране, износио 1.39 (у 2010.

години: 1.04);

•	  Раст обима пословне активности и очување реалне 

вредности имовине Банке. И поред значајно отежаних 

услова пословања, билансна сума Банке бележи у 

2011.години у односу на крај 2010. године реалан 

раст од 7.83%, или 695.5 милиона динара; 

•	  Висока стопа динарске и девизне ликвидности. Крајем 

2011. године релативно је високо учешће ликвидне 

активе (примарни и секундарни извори ликвидности) 

у укупној билансној суми Банке, што представља 

компаративну предност у условима нарушене 

финансијске равнотеже;

•	  Повећање реалне вредности капитала. Капитал 

Банке повећан је у току 2011. године за 353.3 милона 

динара или реално за 7.14%, и то, пре свега, по основу 

реализоване добити у анализираном периоду и 

свођења књиговодствене на вредност имовине на 

њену тржишну вредност;

•	  Финансијска сигурност и стабилност извора 

финансирања. На дан 31.12.2011. године укупан капитал 

учествује са 55.3% у укупном финансијском потенцијалу 

Банке, што је потврда високе стабилности извора 

финансирања и гаранција стабилности пословања 

и у предстојећем периоду (31.12.2010: 55.7%);

•	  Висока стопа адекватности капитала (крајем 

2011. године: 45.22%). Током целе 2011. године стопа 

адекватности капитала Банке била је натпросечно 

висока, што је, пре свега, резултат пословне политике 
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Банке и опредељења за пласирање средстава 

у релативно сигурне пласмане;

•	  Очување и благи раст депозитног потенцијала 

у условима смањене ликвидности у реалном 

сектору. Депозити код Банке износе на дан 

31.12.2011. године 3.08 млрд динара, или око 

29.4 милиона евра, за 4.3% више у односу 

на стање с краја 2010. године. Структурно, 

77.1% укупних депозита Банке чине девизни 

депозити чија вредност у 2011.години бележи 

повећање од 2.3 милиона евра, што чини 

реалан раст од 11.2%. Штедни депозити код 

Банке износе на исти дан 11.36 милиона евра 

(учествују са 38.6% у вредности укупних 

депозита код Банке) и у односу на крај 

2010. године бележе реалан раст од 5.78% 

(31.12.2010: 10.74 милиона евра), што потврђује 

висок пословни рејтинг који Банка има код 

депонената; 

•	  Повећање ванбилансне активности и у оквиру 

тога раст обима гаранцијског пословања. 

Укупна ванбилансна активност Банке износи 

на дан 31.12.2011. године 15.59 млрд. динара 

(31.12.2010: 7.57 млрд. динара). Укупан обим 

гаранцијског пословања Банке на дан 

31.12.2011. године износи 2.1 млрд. динара 

и већи је за 175.0 мил. динара у односу на 

претходну годину (9.4%), и 

•	  Усклађеност свих показатеља пословања 

са Законом о банкама и другим финансијским 

организацијама.

ИЗВЕШТАЈ

НЕЗАВИСНОГ

РЕВИЗОРА
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

AKCIONARIMA I UPRAVNOM ODBORU  
JUBMES BANKE a.d. BEOGRAD 
 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JUBMES banke a.d. Beograd (u daljem 
tekstu “Banka”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine i 
odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine 
za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i 
napomene uz finansijske izveštaje. Statistički aneks predstavlja sastavni deo ovih finansijskih 
izveštaja. 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Banke je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 
izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, 
br. 46/2006 i 111/2009), Zakonom o bankama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 
107/2005 i 91/2010) i relevantnim propisima Narodne banke Srbije koji regulišu finansijsko 
izveštavanje banaka, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u 
pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale 
usled kriminalne radnje ili greške. 
 
Odgovornost revizora 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi 
nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji 
omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno 
značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom 
prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, 
revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje 
finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim 
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog 
lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i 
opravdanost računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte 
prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju 
osnovu za izražavanje našeg mišljenja. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 
AKCIONARIMA I UPRAVNOM ODBORU  
JUBMES BANKE a.d. BEOGRAD (Nastavak) 
 
 
Mišljenje 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno 
značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Banke na dan 31. decembra 2011. godine, kao i 
rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu 
sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Zakonom o bankama i relevantnim propisima Narodne 
banke Srbije koji regulišu finansijsko izveštavanje banaka. 
 
 
Beograd, 14. februar 2012. godine 
 
 
 

Danijela Krtinić 
Ovlašćeni revizor 
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БИЛАНС СТАЊА

Укупна билансна сума ЈУБМЕС банке на дан 31.12.2011. 

године износила је 9.575 мил. динара (или 91.5 мил. евра). 

Мерено износом билансне суме, Банка је у 2011.години за-

бележила реалан раст пословне активности за око 7.8%, 

готово као у 2010.години (7.7%). Напомиње се да је у 2009.

години, у условима глобалне финансијске кризе, реална 

вредност билансне суме Банке уз значајне напоре била 

очувана на истом нивоу као крајем 2008. године, док је у 

току неколико претходних година (период 2005-2008. го-

дине), у којима се пословало у неупоредиво повољнијем 

амбијенту, билансна сума била реално кумулативно по-

већана за око 60%, без додатног задуживања Банке. 

Капитал Банке, у износу од 5.300 мил. динара (или 50.6 

мил. евра), у структури укупне билансне суме учествује са 

55.3%, а обавезе у износу од 4.275 мил. динара (или 40.9 

мил. евра) са 44.7%, чиме се њихов удео задржао на нивоу 

из 2010. године (44.3%). Константно висок удео сопстве-

них извора средстава, који отвара широке могућности 

менаџменту Банке при уговарању рочности пласмана 

и у политици управљања ризиком ликвидности, потвр-

да је високе стабилности извора финансирања и гаран-

ција стабилности пословања и у предстојећем периоду.

Учешће девизних позиција у пословној имовини Банке 

(укључујући девизно индексирану активу) на дан 31.12.2011. 

године износило је око 36.0% (40.9% крајем 2010., односно 

35,0% крајем 2009. године), а укупној пасиви Банке - око 

33.8% (33.4% крајем 2010., односно 31% крајем 2009. годи-

не), што је последица управљања девизним ризиком одр-

жавањем контролисано „дуге“ девизне позиције, првен-

ствено у циљу обезбеђења високе девизне ликвидности. 

Према критеријуму рочности, крајем 2011. године 

краткорочна средства су чинила 78.4% укупне активе 

Банке, док су краткорочни извори средстава предста-

вљали 43.2% њене пасиве. Ови подаци указују на изу-

зетно повољан однос рочне структуре активе и пасиве, 

који је последица високог удела капитала Банке у струк-

тури њене билансне суме. На дан 31.децембра 2011. годи-

не рочна структура Банке је углавном усаглашена, са ви-

соким позитивним кумулативним диспаритетима (већом 

билансном активом од биланске пасиве) код свих рочних 

група, изузев групе која обухвата потраживања и обавезе 

са доспећима у периоду од преко 1 године.
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Биланс стања Банке, упоредни преглед стања за 31. 12. 2011., 2010. и 2009. године
 (000 РСД)

Р. бр. БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009.

АКТИВА

1. Готовина и готовински еквиваленти 835.888 676.845 870.094

2. Опозиви депозити и кредити 2.169.200 1.435.966 1.662.171

3.
Потраживања по основу камате, накнаде, продаје,  
промене фер вредности деривата и др.

35.854 18.433 37.868

4. Дати кредити и депозити 2.829.634 3.785.132 3.123.878

5. ХоВ (без сопствених акција) 1,302.810 1,329.349 809.500

6. Удели (учешћа) у капиталу 60.492 53.267 44.428

7. Остали пласмани 1.178.501 618.449 16.842

8. Нематеријална улагања 14.188 5.843 8.899

9. Основна средства 995.926 836.786 872.556

10.
Стална средства намењена продаји и  
средства пословања које се обуставља

24.368 24.368 -

11. Остала средства 130.755 95.445 49.576

УКУПНО СРЕДСТВА 9.575.416 8.879.883 7.495.812

ПАСИВА

ОБАВЕЗЕ 4.275.710 3.933.478 3.063.030

1. Трансакциони депозити 868.762 534.799 593.955

2. Остали депозити 2.212.164 2.440.280 1.707.028

3. Примљени кредити - - -

4. Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата 3.200 660 653

5. Резервисања 32.607 27.487 20.130

6. Обавезе за порезе 2.826 1.632 2.333

7. Обавезе из добитка 21.539 52.978 88.156

8. Одложене пореске обавезе 38.494 24.853 26.392

9. Остале обавезе 1.096.118 850.789 624.383

КАПИТАЛ 5.299.706 4.946.405 4.432.782

1. Акцијски и остали капитал и емисиона премија 2.814.356 2.717.062 2.207.516

2. Резерве 2.034.945 1.820.526 1.556.074

3. Нереализовани губици на ХоВ - 13.174 - 5.954 -

4. Добитак 463.579 414.771 669.192

УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 9.575.416 8.879.883 7.495.812
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Пословна имовина (актива) Банке

У структури билансне активе Банке на дан 31.12.2011. 

године највеће је учешће датих кредита и депозита 

(пласмани клијентима и домаћим банкама) у износу од 

2830 мил. динара (27.0 мил. евра или 29.6% учешћа), за-

тим опозиви депозити и кредити (депонована обавез-

на резерва у страној валути и потраживања у динари-

ма од Централне банке по репо операцијама), у износу 

од 2169 мил. динара (или 20.7 мил. евра, 22.6% учешћа), 

као и улагања у хартије од вредности, уделе и учешћа у 

капиталу, у износу од 1363 милиона динара (13.0 мили-

он евра, односно 14.2% учешћа).
У односу на 2010. годину, забележен је значајан пораст 

учешћа у билансној активи Банке опозивих кредита и 
депозита (због повећања пласмана вишкова ликвидних 

средстава и репо операција код НБС), као и позиције осталих 
пласмана – првенствено пласмана у откуп потраживања 
клијената Банке према њиховим иностраним и домаћим 
комерцијалним дужницима. Осетно су смањене позиције 
датих кредита (због више профитабилности пласмана у 
откуп комерцијалних потраживања).

Расположива ликвидна средства, 
ликвидност пословања

Висок ниво динарске и девизне ликвидности из 

ранијих година задржан је и током 2011. године. Дневно 

расположива ликвидна средства омогућавала су несметано 

извршавање свих налога клијената и Банке, будући да 

су континуелно одржавана на високом нивоу, a на дан 

31.12.2011. године износила су 3631 мил. динара (34.7 мил. 

евра), чиме су за 22.0% надмашила суму укупних депозита 

положених код Банке. 

Ова категорија средстава обухвата готовину и гото-

винске еквиваленте (готовина у динарима, ефективан 

страни новац, средства на жиро рачуну Банке – укљу-

чујући динарску обавезну резерву, као и средства на кон-

токорентним рачунима код иностраних кореспондент-

ских банака), вишак динарских средстава пласиран код 

НБС и домаћих банака, вишак девизних средстава пла-

сиран код домаћих и иностраних банака, обавезну ре-

зерву у девизама депоновану код НБС, као и пласмане 

код НБС по основу репо операција и у обвезнице Тре-

зора Републике Србије. 

Структура активе ЈУБМЕС банке на дан 31.12.2011. године

Основна средства и нематеријална улагања 10.6%

Хартије од вредности, удели и учешћа 14.2%  

Остали пласмани и остала средства 14.3%

Готовина и еквиваленти 8.7%

Дати кредити и депозити 29.6%

Опозиви кредити и депозити 22.6%
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Готовина и готовински еквиваленти. Ову кате-

горију ликвидне активе Банке чине динарска обавезна 

резерва издвојена на жиро рачуну Банке, средства на 

контокорентним рачунима код инобанака, као и ефек-

тивни динари и ефективан страни новац у благајни. На 

крају 2011. године стање ових средстава на рачунима 

Банке износило је 8.0 мил. евра (у односу на 6.4 мил. 

евра на дан 31.12.2010. године), док је њихово просечно 

стање у току године било 6.0 мил. евра. Као и претход-

них година, висок ниво готовинске активе је последица 

следећих околности:

•	 банке су у обавези да, сходно регулаторним прописима 

НБС, на жиро рачуну, поред динарске резерве, у 

динарској противвредности издвајају и део девизне 

обавезне резерве, и

•	 сразмерно висок износ девизних средстава задржаван 

је на контокорентним рачунима код страних банака, 

због изузетно ниских каматних стопа које су нуђене 

на орочене депозите, посебно на самом крају 2011. 

године. 

Вишак ликвидних средстава. Све дневне вишко-

ве динарских ликвидних средстава Банка је депонова-

ла преко ноћи код Централне банке и код солвентних 

домаћих банака. Вишак динарских средстава пласиран 

је НБС по каматној стопи за депозитне олакшице која се 

кретала у распону од 7.25% до 10% годишње. Другим до-

маћим банкама пласирано је „преко ноћи“ у просеку 55 

милиона динара (просечно месечно стање), по каматној 

стопи у распону од 8.2% до 15%, уз остварене приходе 

по основу камате од око 5.8 милиона динара. Највиши 

просечан ниво пласмана код домаћих банака (148 ми-

лиона динара) забележен је у априлу месецу, у току ад-

министрирања докапитализације друге домаће банке. 

Вишкове девизних средстава Банка је орочавала 

код првокласних страних и солвентних домаћих бана-

ка на периоде 1-7 дана и на месец дана. Камата на међу-

банкарске девизне депозите у овој години, као и у току 

2010. године, бележи константно смањење. Смањење ка-

матних стопе на домаћем и иностраном тржишту нов-

ца проузроковано је првенствено падом каматних сто-

Структура расположивих ликвидних средстава JУБМЕС банке на дан 31.12.2011.годинe

Обвезнице Трезора Pепублике Србије 8.9%

Вишкови ликвидних средстава 7.9%

Орочени депозити код иностраних банака 8.3%

Пласмани у репо операције 31.4%

Обавезна резерва у девизама код НБС 20.5% 

Готовина и еквиваленти 23.0%



32

Г О Д И Ш Њ И  И З В Е Ш Т А Ј   2 0 1 1

па Euribor, каматна стопа Европске централне банке као 

и Федералних резерви САД. Банка је орочавала девиз-

на средства по каматној стопи од 0.03% до 1.5% за УСД 

и по стопи од 0.1% до 1.8% за ЕУР.

Пласмани код НБС по основу репо операција и у 
обвезнице Трезора Републике Србије. Ради смањења 

инфлаторних притисака, путем имобилизације вишка 

новца, НБС једном недељно организује редовне репо 

аукције 14-дневних записа. Услед изражених инфлаторних 

кретања, НБС је у периоду од јануара до априла 2011. 

године заоштравала монетарну политику, водећи рачуна 

да се инфлација у средњем року стабилизује око циљних 

вредности, због чега је и референтну каматну стопу 

повећала са 11.5% на 12.5%. Почев од јуна месеца, када 

је референтна каматна стопа смањена за 50 б.п., вођена 

је блажа монетарна политика. Пад међугодишњих стопа 

инфлације смањио је и инфлациона очекивања, због чега је 

у другој половини 2011. године НБС постепено смањивала 

референтну каматну стопу, све до 9.5% крајем године. 

Банка је у 2011.години у репо операције пласирала 

23.5 млрд. динара, уз просечно стање пласмана у току 

године од 894 мил динара. Референтна каматна стопа по 

којој је НБС признавала банкама камату на пласмане у 

репо операције кретала се у прошлој години у распону 

од 9.75% до 12.5% (у 2010.години се кретала између 8% 

и 11.5%). По основу ове камате Банка је остварила при-

ход од око 105 мил. дин.

Због потреба буџета, Трезор Републике Србије је из 

месеца у месец организовао аукције обвезница, повећа-

вајући вредност емисија и продужавајући рокове њихо-

вих доспећа, услед чега су повећани и укупни пласмани 

банака у ове инструменте. Уведени су трогодишњи ди-

нарски записи, као и петнаестогодишњи записи у еври-

ма. У току 2011. године интересовање банака и инвести-

тора за улагања у државне хартије од вредности било је 

изузетно, па тако и ЈУБМЕС банке, чије је просечно стање 

пласмана у обвезнице Трезора било 293 мил. динара. У 

портфељу Банке у првом полугодишту 2011. године биле 

су и обвезнице Трезора са валутном клазулом у износу 

од 20 мил динара, у које су средства пласирана крајем 

2010. године. По основу камате на обвезнице Трезора 

Банка је прошле године приходовала око 36 мил. динара.

Обавезна резерва. У складу са прописима донетим 

од стране НБС, Банка је у току прошле године, као и 

раније, у потпуности извршавала обавезе које се односе 

на обрачун и издвајање обавезне резерве.

Крајем 2011. године на жиро рачуну Банке била су имо-

билисана динарска средства у износу од 153.8 мил. дина-

ра на име динарске обавезне резерве, као и на име дела 

девизне обавезне резерве чије је издвајање прописано у 

динарској противвредности, док је, на име обавезне ре-

зерве у девизама, на рачунима НБС издвојен износ у про-

тиввредности од око 7.1 мил. евра, углавном у доларима. 

Почев од 17.фебруара 2011. године почела је да се 

примењује нова Одлука НБС о обавезној резерви ба-

нака, да би се у потпуности примењивала од 17.априла. 

У новој Одлуци су уведене диференциране стопе оба-

везне резерве и на динарску и на девизну основицу, у за-

висности од рочности обавеза. На динарске обавезе са 

уговореном рочношћу до две године примењује се сто-

па обавезне резерве од 5%, а на обавезе са уговореном 

рочношћу преко две године обавезна резерва се не об-

рачунава. На девизне обавезе са уговореном рочношћу 

до две године утврђена је стопа обавезне резерве од 30%, 
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а на обавезе са уговореном рочношћу преко две године 

стопа од 25%. Такође су уведене и диференциране стопе 

за обавезу динарског издвајања дела обрачунате девиз-

не обавезне резерве. Банке у динарима издвајају 15% оба-

везне резерве обрачунате на девизне обавезе са уговоре-

ном рочношћу до две године, док се на обавезну резерву 

обрачунату на девизне обавезе са уговореном рочношћу 

преко две године примењује 10% динарског издвајања. 

Ефекат новог обрачуна обавезне резерве на Бан-

ку састоји се у смањењу издвојене резерве у динарима 

и умереном повећању резерве издвојене у девизама.

Валутну структуру обавезне резерве у девизама, из-

двојене на рачунима НБС, Банка је усклађивала са потре-

бама своје девизне ликвидности, обезбеђујући неопход-

ну структуру своје ликвидне девизне активе и, у мери у 

којој је било могуће, оптималне каматне приносе. Руко-

водећи се тим начелима, Банка је обавезну резерву у де-

визама највећим делом издвајала у америчким доларима. 

Централна банка на девизну резерву издвојену у 

динарима признаје камату по стопи од 2.5% годишње 

(остварени приход Банке у 2011.години: 4.5 мил. дина-

ра), док на обавезну резерву издвојену у девизама ка-

мату не признаје.

Дати кредити* и депозити

Укупни кредитни пласмани Банке и депозити бан-

кама, на крају 31.12.2011. године, износили су, у нето из-

носу (по извршеној исправци вредности) 2830 мил. ди-

нара, односно 27,0 мил. евра, за 25.2% мање него крајем 

2010. године. У структури укупне билансне суме Банке, 

кредитни пласмани учествују са 29.6%. 

* Детаљније у поглављу ПЛАСИРАЊЕ СРЕДСТАВА

У секторској структури кредитних пласмана Банке, 

преовлађују кредити домаћим предузећима са 63,5%, 

од којих се на краткорочне кредите односи преко 75%. 

Сагледано у целини, према критеријуму рочности пре-

ко 72% кредитних пласмана Банке крајем 2011. године чине 

краткорочни кредити, док према валутној структури на 

дан 31.12.2011. године динарски кредити чине преко 81%. 

Улагања у хартије од вредности, 
удели и учешћа у капиталу**

Ове категорије улагања Банке на дан 31.12.2011. 

године износиле су око 1363 мил. динара (око 13.0 мил. 

евра), односно око 14.2% њене билансне активе, учему 

се на улагања у хартије од вредности односи 1303 мил. 

динара, а на улагања у уделе и учешћа у капиталу других 

правних лица 60 мил. динара. 

У структури вредности поменутих улагања Бан-

ке, око 16% чине улагања у страној валути - у обвез-

нице Републике Србије и обвезнице Републике Ирак, 

док преосталих 84% представљају улагања у динари-

ма - есконтоване менице, обвезнице Трезора Репу-

блике Србије, акције домаћих банака и корпорација, 

и поменута улагања у уделе и учешћа у капиталу за-

висних предузећа. 

Улагања у хартије од вредности задржала су се на 

нивоу са краја 2010. године. Најзначајнији део ових ула-

гања последица је политике Банке у домену краткороч-

ног пласирања средстава корпоративним клијентима – 

уместо одобравања кредита за обртна средства, ликвид-

ност клијената се подржава есконтовањем меница изда-

тих од стране њихових домаћих комерцијалних дужни-

** Детаљније у поглављу УЛАГАЊА У ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 
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ка. Стање ове позиције улагања банке крајем 2011. годи-

не износило је 739.8 мил. динара, у односу на 768.9 мил. 

динара на крају претходне године. 

Остали пласмани

Поред ангажовања у виду есконтовања меница до-

маћих емитената, ЈУБМЕС банка је пласирала знатна сред-

ства кроз производ уведен у току 2010. године, конци-

пиран као откуп комерцијалних потраживања корпо-

ративних клијената Банке уз конституисање регресног 

права, и то:

•	 од домаћих лица (откуп фактура), и 

•	 од страних лица (откуп фактура, привремених грађевинских 

ситуација и потраживања по документарним лоро 

акредитивима).  

На крају 2011. године стање откупљених потражи-

вања од страних лица износило је 459 мил динара (око 

4.9 мил. евра), а стање откупљених потраживања од до-

маћих лица – 718 мил. динара.

Извори средстава (пасива) Банке

У структури финансијских извора крајем 2011. 

године задржано је високо учешће сопствених извора 

финансирања (капитал) који износе 5300 мил. динара 

(око 50,6 мил. евра, чиме је задржана њихова реална 

вредност са краја 2010. године) и чине 55.3% укупног 

финансијског потенцијала ЈУБМЕС банке.

Обавезе Банке

Укупне обавезе Банке износе на дан 31.12.2011. годи-

не 4275 мил. динара, или 40.9 мил. евра (чиме је њихова 

реална вредност повећана за 9.6% у односу на стање на 

крају претходне године), и чине 44.7% укупног финан-

сијског потенцијала Банке. У томе доминантно учешће, 

преко 72% имају депозити* правних и физичких лица, у 

укупном износу од 3081 мил. динара или око 29,4 мил. 

евра, за 4.4% реално више него крајем 2010. године. 

*  Детаљније у поглављу ДЕПОЗИТНИ ПОСЛОВИ

Структура пасиве и капитал ЈУБМЕС банке 31.12.2011. године

Депозити становништва 15.0%

Капитал 55.3%

Остали депозити 5.4% 

Депозити привреде 10.1%

Остале обавезе  12.5%

Депозити финансијског сектора 1.7%
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Однос сопствених и позајмљених извора финансијског 

потенцијала Банке у 2011.години био 1.24:1.00 (крајем 

2010. године износио је 1.26:1), што је и даље вишеструко 

изнад просека банкарског сектора у Србији (0.26:1) и 

имплицира висок степен финансијске самосталности 

и значајне могућности за финансирање њеног развоја. 

У условима смањене ликвидности у реалном сектору, 

очување депозитног потенцијала било је висок циљ 

пословне политике Банке за прошлу годину. Због тога 

је значајно остварење у пословању банке био благи 

пораст депозита – за 4.3% у реалном исказу. 

Капитал Банке
Дана 31.12.2011. године укупан капитал Банке (ак-

цијски капитал, емисиона премија, резерве и акумули-

рана добит), износио је 5300 мил. динара (или 50.6 мил. 

евра) и представљао 55.3% извора средстава Банке. За 

разлику од периода 2005-2008. године, када је укупан 

капитал био реално више него удвостручен (пре све-

га по основу нето остварене добити), одржавање реал-

не вредности капитала било је значајнo за пословање 

Банке у у 2009. и 2010.години, у пословном окружењу 

још увек захваћеном кризом. У таквим условима, реа-

лан раст капитала Банке у 2011.години од 8.0% је још је-

дан од значајних резултата пословања.

Акцијски капитал Банке на дан 31.12.2011. године из-

носи 2622,0 мил. динара и исказан је кроз 259.602 обичне 

акције номиналне вредности од 10100 динара. Акциона-

ри Банке су Република Србија и домаћа и страна правна 

и физичка лица, при чему је учешће Републике и домаћих 

лица у укупном акцијском капиталу Банке износило пре-

ко 77%, а учешће страних лица – скоро 23%. У власништву 

физичких лица је 5.74% укупног капитала ЈУБМЕС банке.

Акције Банке су међу најликвиднијим хартијама од 

вредности на Београдској берзи, што је резултат про-

фитабилности пословања Банке током претходних го-

дина и по том основу високих очекивања инвеститора 

у наредном периоду. У структури индексне корпе „Belex 

15“ (петнаест најликвиднијих хартија од вредности), ак-

ције ЈУБМЕС банке учествују са 5.11%. Тржишна цена ак-

ција Банке на дан 30. децембра 2011. године износила 

је 12999 динара и, у односу на крај 2010. године (16495 

динара) била је за 22.2% мања. 

Структура капитала ЈУБМЕС банке На дан 31.12.2011. године

Акцијски капитал 49.5%

Остали капитал 0.4%

Емисиона премија 3.2%Резерве 38.2%

Нераспоређена добит 8.7%
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Тржишна капитализација ЈУБМЕС банке износила је 

3.37 млрд. динара (или 32.25 милиона евра). Захваљујући 

реномеу стеченом константним успешним пословањем 

Банке, постојећи однос тржишне и књиговодствене вред-

ности капитала (Price to Book Value - 0.68), највиши у одно-

су на друге домаће банке чије се акције котирају на Бер-

зи, имплицира значајан потенцијал раста тржишне цене 

акција Банке након стабилизације финансијског секто-

ра, односно по окончању финансијске кризе. У проте-

клој години тржишне цене акција Банке нису адекват-

но илустровале њихову објективну вредност, будући 

да на њихово кретање у условима малог промета у тр-

говању појачано утичу упрошћени показатељи и често 

нереална очекивања. 

ЈУБМЕС банка је по основу остварене добити у 2011. 

години, кроз исплату дивиденде у акцијама, својим ак-

ционарима поделила 9633 акције, чија је релативно пот-

цењена тржишна вредност на дан 31.12. 2011. године из-

носила 1.2 милиона евра. 

Ванбилансна евиденција Банке

Стање ванбилансног пословања Банке на дан 31.12.2011. 

године износи 15593 мил. динара и, у односу на стање на 

крају претходне године, номинално је веће за око 106%, 

првенствено као резултат чињенице да су у ванбилансну 

евиденцију укњижена сва средства обезбеђења положена 

код Банке, у складу са измењеним регулативом НБС у 

вези обрачуна адекватности капитала.

Стање ризичне ванбилансне евиденције - ванбилансне 

активе која се класификује (чинидбене и плативе гаран-

ције* , авали и акцепти меница, непокривени акредити-

ви и неопозиве преузете обавезе) износило је 2299 мил. 

динара, пласмани у име и за рачун трећих лица 377 мил. 

динара, евидентиране обвезнице Републике Ирак 2304 

мил. динара, евидентиране репо трамнсакције 1140 мил. 

динара, стање остале неризичне ванбилансне евиден-

ције (углавном примљена средства обезбеђења и еви-

дентиране лоро гаранције) износило је 9438 мил. дина-

ра, а остала ванбилансна актива 35 мил. динара.

* Детаљније у поглављу ГАРАНЦИЈЕ 

Ванбилансна евиденција ЈУБМЕС банке на дан 31.12.2011. године

Остала неризична ванбилансна актива 60.5%

Остала ванбилансна актива 0.2% 
Послови у име и за рачун трећих лица  2.4%

Гаранције и друге неопозиве обавезе 14.8% 

Евиденција репо трансакција 7.3%

Иностране државне обвезнице 14.8%
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БИЛАНС УСПЕХА 
Банка је у 2011.години остварила укупан приход (укључујући нето приходе од курсних разлика) у износу од 1474.7 

мил. динара, односно око 14.1 мил. евра, укупне расходе од 1233.6 мил. динара тј. 11.8 мил. евра и нето добит по опо-

резивању у износу од 241.1 мил. динара (2.3 мил. евра).

ЈУБМЕС банка је у извештајном периоду пословала профитабилно и остварила је добитак пре опорезивања у 

износу од 251.7 милиона динара (или преко 2.4 милиона евра) и номиналан раст добити од 22.45% у односу на 2010.

годину, чиме је у потпуности остварила планирану добит за 2011.годину.

Раст профитабилности у протеклој години последица је добити коју је Банка остварила у основним банкар-

ским делатностима, као и знатно бржег раста нето прихода од камата и накнада од раста оперативних расхода. По-

словање Банке у прошлој години обележено је релативно високом стопом оперативне ефикасности, будући да је 

“income to cost ratio” (однос оперативних расхода и нето добити од камата и накнада) за период од 1. јануара до 31. 

децембра 2011. године износио 72%, што, у поређењу са 96% за 2010.годину, илуструје значајно виши ниво продук-

тивности пословања Банке.
 (у 000 РСД)

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ
Индекс

2011/2010 I-XII 2011 I-XII 2010 I-XII 2009

-	 Приходи од камата 138 980.246 711.788 659.947
-	 Расходи од камата 127 (141.344) (111.547) (75.522)

1. Добит по основу камата 140 838.902 600.241 584.425
-	 Приходи од накнада и провизија 159 156.383 98.056 77.326
-	 Расходи од накнада и провизија 106 (13.705) (12.955) (11.098)

2. Добит по основу накнада и провизија 168 142.678 85.101 66.228
3. Нето добит (губитак) од продаје ХоВ 13 4.445 34.954 (27.946)
4. Нето приходи (расходи) од курсних разлика - 25.618 (13.869) 1.473
5. Приходи од дивиденди и учешћа 178 22.362 12.581 16.966
6. Остали пословни приходи 112 14.690 14.690 13.064

7. Нето приходи (расходи) од индиректног отписа пласмана и резервисања 237 (92.719) 39.073 235.043

8. Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода 109 (373.182) (341.333) (348.789)

9. Трошкови амортизације 107 (47.265) (44.292) (34.050)
10. Оперативни и остали пословни расходи 105 (285.098) (271.983) (227.858)
11. Нето приходи (расходи) од промене вредности имовине и обавеза - (541) 90.351 28.853

ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 122 251.659 205.514 306.909
12. Текући порез 179 (11.060) (6.178) (17.519)
13. Одложени порески приход (расход) 230  497  216  (171)

НЕТО ДОБИТ 121 241.096 199.552 289.219



38

Г О Д И Ш Њ И  И З В Е Ш Т А Ј   2 0 1 1

Камате и накнаде

Укупан приход Банке од камата и накнада износи у 

2011.години 1136.6 мил. динара (или око 10.9 мил. евра), 

док је нето добит од камата и накнада износила 981.6 

мил. динара (или око 9.4 мил. евра). У односу на 2010.го-

дину, обрачуната нето добит Банке од камата и накнада 

повећана је за око 43.2%.

Банка је у 2011.години остварила приходе од кама-

та у износу од 980.2 мил. динара, уз расходе по истом 

основу од 141.3 мил. динара. Високи каматни диферен-

цијал (на сваких 6.93 динара реализованих прихода од 

камата - свега један динар каматних трошкова) одража-

ва високу стопу учешћа сопствених извора у укупном 

финансијском потенцијалу Банке. 

У структури укупних прихода од камата, приходи 

обрачунати по основу кредитних пласмана и депозита 

учествују са преко 57% (561,8 мил. динара), док каматни 

приходи обрачунати по основу пласмана у хартије од 

вредности имају учешће од близу 43%, односно 418.4 

мил. динара (односе се на пласмане у репо операције, 

обвезнице Трезора Републике Србије и обвезнице 

Републике Ирак, на пласмане у есконт меница и откуп 

потраживања). На повећање прихода од камата у 2011.

години у односу на исти период 2010. године, уз пораст 

каматних стопа током године, највише је утицао пораст 

откупа динарских и девизних потраживања у току године, 

као и повећани обим есконтовања меница. Од укупно 

обрачунатих расхода по основу камата, 71.2 мил. динара, 

или преко 50%, чине камате обрачунате на депозите 

становништва (пре свега, камате на орочене депозите 

у страној валути).

Укупни приходи од обрачунатих накнада у 2011.години 

износе 156.4 мил. динара, што за скоро 60% надмашује 

приходе остварене по том основу претходне године. 

Значајан пораст прихода од накнада резултат је признавања 

накнада и провизија за сервисирање комерцијалних 

потраживања од Републике Ирак. У структури ових 

прихода, накнаде за банкарске услуге износе 49%, док 

се преосталих 51% односи на провизије обрачунате по 

основу издатих гаранција и послова откупа потраживања. 

Укупни расходи од накнада у 2011.години, који износе 

свега 13.7 мил динара, у реалном исказу су минимално 

повећани у односу на 2010.годину. У њиховој структури 

преовлађују плаћене накнаде за услуге платног промета 

у земљи и иностранству са скоро 60% учешћа. 

Остали расходи

Банка је у посматраном периоду остварила нето рас-

ходе по основу индиректних отписа пласмана и резер-

висања у износу од 92.72 милиона динара, за разлику 

од остварених нето прихода у истом периоду 2010. го-

дине који су тада износили 39.07 милиона динара. Овак-

во кретање је резултат повећања формиране исправке 

вредности за пласмане и резервисања за ванбилансну 

активу које је настало услед опрезнијег приступа проце-

ни наплативости пласмана због општег погоршања си-

туације у привреди Србије током 2011. године. 

Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи 

су током 2011. године износили 373.2 мил. динара и у од-

носу на претходну годину (341.3 мил. динара) су пора-

сли за 9.3%, мање од просечне међугодишње инфлације, 

док се њихово учешће у укупним расходима смањило 

са 37.0% на 31.8%.
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Нето добит и профитабилност  
пословања Банке у 2011. години 

У 2011. години, као и претходних година, ЈУБМЕС банка је, узимајући у обзир стандардне показатеље ефикасности 

пословања, остварила знатно боље резултате од просека банкарског сектора. Поређење учешћа Банке у укупној 

билансној суми (30. место; 0.36% учешћа) и у укупном капиталу (21. место; 0.97% учешћа) банкарског сектора, са ње-

ним учешћем у финансијском резултату банкарског сектора мереном оствареном добити пре опорезивања (13. ме-

сто), говори о постигнутим солидним пословним резултатима .. 

Стандардни показатељи пословања ЈУБМЕС банке и банкарског сектора Србије у целини за период 2007-2011. 

године, упоређени су у следећем прегледу:

ПОКАЗАТЕЉ 2011 2010 2009 2008 2007

Нето добит / Актива (RoA)

ЈУБМЕС банка
Банкарски сектор - просек 

2,63%
*1.23%

2.31%
1.00%

3.82%
0.93%

18.44%
1.92%

9.82%
1.43%

Нето добит / Капитал (RoE)

ЈУБМЕС банка
Банкарски сектор - просек 

4,75%
*6.04%

4.15%
5.08%

13.90%
4.48%

31.20%
7.69%

16.64%
6.81%

Нето добит / Запослени

ЈУБМЕС банка
Банкарски сектор - просек 

ЕUR 20041
*ЕUR 8959

EUR 16234
EUR 8056

EUR 27832
EUR 6630

EUR 125961
EUR 11597

EUR 63268
EUR 9635

Нето приход од камате / Актива

ЈУБМЕС банка
Банкарски сектор - просек 

8.76%
5.81%

6.76%
4.28%

7.27%
4.65%

9.15%
5.72%

6.75%
4.06%

* Апроксимација без података за једну банку (исказала енормни губитак за 2011.годину), чијим укључивањем подаци за сектор не би били илустративни 



Ramonda serbica

Josif Pančić 1880.

HE
RBARIJUM INSTITUTA ZA BOTANIKU

B OTANČKA BAŠTA JEVREMOVAC



41

Ј У Б М Е С  Б А Н К А  А . Д .  Б Е О Г Р А Д

ПЛАСИРАЊЕ
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КРЕДИТНИ ПЛАСМАНИ
Кредитни пласмани клијентима Банке смањени су у 

2011.години у односу на крај претходне године за 26.6%, 

а на дан 31.12.2011. године износили су у нето износу, по 

извршеним исправкама вредности, 2318 мил. динара (22.16 

мил. евра), чинећи 24.2% њене билансне активе. Смањење 

кредитних пласмана Банке у протеклој години последица 

је измењене политике краткорочних пласмана утолико 

што је, уместо одобравања класичних кредита за обртна 

средства, у знатно већем обиму него претходне године, 

ликвидност клијената подржавана есконтовањем меница 

издатих од стране њихових домаћих комерцијалних 

дужника (стање улагања крајем године – 740 мил. динара) 

и откупом комерцијалних потраживања корпоративних 

клијената Банке од домаћих и страних лица (стање на 

крају 2011. године – 1175 мил. динара). 

Према критеријуму рочности, 89.4% кредитних 

пласмана клијентима Банке крајем 2010. године чинили су 

краткорочни кредити, док је, према валутној структури, удео 

динарских кредита у пласманима клијентима био 98.2%. 

Кредитна политика Банке
У складу са својом кредитном политиком за 2011.

годину, Банка је значајан део свог кредитног потенцијала 

усмерила на кредитирање корпоративних клијената 

и малих и средњих предузећа, као и на кредитирање 

великих предузећа и њихових послова који се реализују 

у иностранству. Банка је приоритетно пружала подршку 

корпоративним клијентима из области трговине, услужних 

делатности, прерађивачке индустрије, грађевинарства, 

саобраћаја и комуникација - кроз краткорочне и дугорочне 

аранжмане, оквирне кредитне аранжмане и споразуме 

о пословној сарадњи.

Кредитна активност Банке била је усмерена на раз-

вијање постојећих и увођење нових производа. У намери 

да ојача своју тржишну позицију Банка је својим клијен-

тима-правним лицима нудила разноврсне производе у 

области финансирања, процењујуђи приликом одобра-

вања пласмана средстава следеће: бонитет и кредитну 

способност клијента, висину капитала клијента, степен 

задужености клијента, могућност измирења обавеза пре-

Рочна и валутна структура кредитних пласмана Банке 31.12.2011. године

Девизни краткорочни кредити 1.4%

Динарски краткорочни кредити 65.0%

Динарски дугорочни кредити 31.2%

Девизни дугорочни кредити 0.7%
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ма Банци, могућност обезбеђења пласмана, обим плат-

ног промета (домаћег и са иностранством), као и доса-

дашњу сарадњу са клијентом. 

У 2011. години Банка је грађанима усмеравала пласма-

не у оквиру расположивих средстава за те намене. Поли-

тика кредитирања грађана је била реализована у скла-

ду са прописима, пословном политиком Банке и њеним 

могућностима , као и са основним циљевима даљег раз-

воја и унапређења штедње. Право на коришћење кре-

дита имала су физичка лица која испуњавају услове кре-

дитне способности. 

Секторска и валутна структура кредитних пласмана Банке 31.12.2011. године

Динарски кредити физичким лицима 16.1%

Девизни кредити правним лицима 1.8%
Динарски кредити правним лицима 82.1%

Корисници кредита су могли бити: 

•	 акционари и запослени код акционара или клијената 

Банке; 

•	 клијенти који поседују динарски, девизни или текући 

рачун у Банци, односно положену динарску или 

девизном штедњу; 

•	 физичка лица која нису клијенти Банке, а намеравају 

да то постану. 

Кредитна способност физичког лица - потенцијал-

ног корисника кредита као и жираната оцењивана је на 

основу података и документације из поднетог захтева и 

извештаја Кредитног бироа Удружења банака Србије.

Кредитирање правних лица

Клијентима Банке, корпорацијама, малим и средњим 

предузећима, као и предузетницима, у 2011. години креди-

ти су одобравани уз различита средства обезбеђења: хи-

потеке на непокретности уписане у корист Банке, девиз-

не и динарске депозитне колатерале, гаранције послов-

них банака, бланко сопствене менице правних и физич-

ких лица – власника фирми уз уговорна и менична овла-

шћења, јемства на основу уговора о приступању дугу, за-

лога хартија од вредности, залога опреме и сл. Дугорочни 

кредити су у правилу уговарани уз реално обезбеђење - 

хипотеке првог реда на непокретностима уписаним у ко-

рист Банке, девизног и динарског депозитног колатерала 

или усмерене будуће уговорене наплате по извозним по-

словима на рачун корисника кредита код Банке. 
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Банка је у току прошле године правним лицима 

(корпорацијама, малим и средњим предузећима, пре-

дузетницима и другим правним лицима) одобравала 

следеће категорије динарских кредита, чије је стање 

на дан 31.12.2011. године износило 2007 милиона дина-

ра, односно 19.2 мил. евра, и то: 

•	 за обртна средства;

•	 overdraft, односно прекорачења по трансакционим 

рачунима;

•	 кредите за основна средства;

•	 оквирне кредите по пословним (business) картицама, и

•	 остале кредите.

На дан 31.12.2011. године је стање кредита који су 

клијентима одобравани у девизама за потребе плаћања 

према иностранству, износило 43.1 мил динара.

Краткорочни кредити одобравани уз фиксну каматну 

стопу (ЕКС између 7.00% и 34.49% на динарске, односно 

од 5.00% до 15.39% за девизне кредите или са уговоре-

ном валутном клаузулом), односно уз промењиву ка-

матну стопу (од референтне стопе до референтне сто-

пе увећане за 1.25%). Дугорочни кредити одобравани 

су уз фиксну каматну стопу од 9.00% до 23.14% (за ди-

нарске кредите), односно од 11.35% (за кредите са валут-

ном клаузулом). На одобрене репрограмиране креди-

те зарачунавана је камата у распону од 4.00% до 8.50% 

на годишњем нивоу. 

Кредитирање становништва

ЈУБМЕС банка је у току 2011. године грађанима 

одобравала краткорочне и дугорочне кредите. На дан 

31.12.2011. године стање кредитних пласмана становништву 

износило је 406.2 мил. динара, односно 3.9 мил. евра. 

Структура кредита становништву  
по врстама производа са стањем  
на дан 31. децембра 2011. године 

(000 динара)

2011 2010

Стамбени кредити 272,854 290,111 

Кредити по кредитним 
картицама

54,697 51,952 

Дугорочни  
готовински кредити 

27,583 33,860 

Дугорочни кредити  
за куповину аутомобила

16,790 18,528 

Ломбардни кредити 9,418 27,181 

Минусни салдо на 
текућим рачунима

12,027 7,346 

Остали кредити 
физичким лицима

12,877 14,791 

Укупно: 406,245 443,768 

Смањење пласмана Банке физичким лицима у про-

теклој години последица је ефекта кризних кретања на 

сектор становништва, која су се директно одразила на 

оне категорије кредита које имају карактер дугорочних 

улагања, какав је случај са стамбеним и ломбардним (на-

мењени махом за куповање хартија од вредности, на бази 

залоге на хартијама од вредности) кредитима. 
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УЛАГАЊА У ХАРТИЈЕ 
ОД ВРЕДНОСТИ

Књиговодствена вредност улагања Банке у хартије 

од вредности, са стањем на дан 31.12.2011. године, изно-

си 1314 мил. динара, или око 12.6 мил. евра, на нивоу је 

стања на крају претходне године и чини 13.8% билансне 

суме ЈУБМЕС банке 

Укупан тржишни портфељ Банке крајем 2011. године чине:

•	 акције других банака и предузећа које се котирају на 

Београдској берзи и којима се, највећим делом, тргује 

методом континуираног трговања, у износу од 14.4 

мил динара, од којих 13.1 мил. динара представља 

хартије од вредности расположиве за продају, а 

преосталих 1.3 мил. динара хартије по фер вредности 

кроз биланс успеха; 

•	 корпоративне обвезнице које се држе до доспећа, 

у износу од 20.3 мил. динара; 

•	 дужничке хартије од вредности - обвезнице 

Републике Србије за регулисање дуга по основу 

старе девизне штедње номиноване у еврима, у 

динарској противвредности од 21.4 мил. динара, по 

фер вредности кроз биланс успеха;

•	 дужничке хартије од вредности - обвезнице Републике 

Ирак номиноване у америчким доларима, које су 

расположиве за продају, у динарској противвредности 

од 194.7 мил. динара;

•	 обвезнице Трезора Републике Србије, које се држе 

до доспећа, у износу од 323.7 мил. динара, и

•	 есконтоване менице које се држе до доспећа, у 

износу од 739.8 мил. динара.

У структури укупних улагања Банке у хартије од вред-

ности крајем 2011. године, улагања у страној валути (об-

везнице Републике Србије за регулисање дуга по осно-

ву старе девизне штедње и обвезнице Републике Ирак) 

чине 16.4%, док се преосталих 83.6% односи на улагања 

у хартије номиноване у динарима.

Портфолио власничких хартија од вредности 

Тржишна вредност укупног портфеља акција у влас-

ништву Банке, са стањем на дан 31.12.2011. године, изно-

сила је 14,4 мил. динара. 

Структура улагања ЈУБМЕС банке у хартије од вредности 31.12.2011. године

Есконтоване менице 56.3%

Koрпоративне обвезнице 1.5%
Обвезнице РС - стара девизна штедња 1.6%

Обвезнице Републике Ирак 14.8%

Акције домаћих банака и предузећа 1.2%

Обвезнице Трезора РС 20.8% 
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Највећи део акција из портфеља Банке стечен је у 

периоду до краја 2007. године, док је почетком 2008. го-

дине Банка инвестирала у куповину махом акција до-

маћих банака које су у том периоду бележиле натпрос-

ечне резултате пословања, због чега су у банкарски сек-

тор значајно инвестирали корпоративни и индивидуал-

ни улагачи, као и јавни сектор. Међутим, пад опште лик-

видности финансијског тржишта, нарочито у четвртом 

кварталу 2010. године и у 2011.години, условио је и брзи 

пад управо тржишних цена акција банака, као најлик-

виднијих хартија од вредности на Београдској берзи, а 

тиме и смањење тржишне вредности укупног тржиш-

ног портфеља Банке. 

У односу на укупну вредност билансне суме Банке, 

тржишна вредност портфеља акција је релативно ниска, 

и стога кретање тржишних цена акција из портфеља Бан-

ке није имало значајнијег утицаја на ликвидност Банке, 

како ранијих година, тако ни у прошлој години. 

Портфолио дужничких 
хартија од вредности 

Девизне обвезнице Републике Србије. Номинална 

вредност обвезница Републике Србије за регулисање 

дуга по основу старе девизне штедње у портфељу Бан-

ке са стањем на дан 31.12.2011. године износила је ЕУР 

208,640.-. Тржишна вредност порфеља обвезница била 

је мања за 2.20% и износила је ЕУР 204,049.92, односно 

21,4 мил. динара, уз одступање од номиналне вреднос-

ти од ЕУР 4,590.08. 

Обвезнице Републике Ирак.- Номинална вредност 

обвезница Републике Ирак у поседу Банке на дан 31.12.2011. 

године износила је 3.0 мил. америчких долара, док је њи-

хова тржишна вредност износила УСД 2,407.500.-. Пад тр-

жишне цена ирачких обвезница са 92%% на крају 2010. 

године на 80.50% крајем 2011. године, непосредна је по-

следица новог удара на тржиште дужничких суверених 

хартија од вредности изазваног кризом еврозоне, бу-

дући да у трговини обвезницама Ирака највише учествују 

субјекти из Европске Уније. Напомиње се да је емитент 

и у току прошле године уредно сервисирао своју оба-

везу по основу купон камате по стопи утврђеној у виси-

ни од 5,8% годишње, која доспева полугодишње уназад. 

Тржишна цена ових обвезница се и почетком те-

куће, 2011. године, усталила изнад 80% њихове номи-

налне вредности, што је последица поверења инвес-

титора проистеклог из чињенице да способност Ирака 

да сервисира дуг не зависи од опоравка светске при-

вреде и тржишта, колико од цена нафте. Како се обвез-

ницама Ирака тргује на тржишту еуробондова, њихова 

вредност у последње време варира у највећој мери у 

зависности од осцилација интервалутарног курса евра 

и америчког долара.

Менице у портфељу Банке - У структури портфеља 

хартија од вредности крајем 2011,године, Банка је има-

ла евидентиране и хартије од вредности које се држе 

до доспећа у динарима – менице издате од стране сол-

вентних домаћих корпорација у номиналној вредности 

од 739.8 мил. динара.

Oбвезнице Трезора Републике Србије - У току 2011.

години ЈУБМЕС банка је пласирала у обвезнице Трезо-

ра Републике Србије номиниране у динарима у просе-

ку око 293 мил. динара, са роковима доспећа од 3, 6 и 

12 месеци и каматом у распону између 10.85% и 13.00%, 

да би на дан 31. 12. 2011. године ови пласмани износили 
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Структура ванбилансне активе која се класификује, стање на дан 31.децембра 2011. године

Чинидбене гаранције 62.3%

Неопозиве преузете обавезе 7.5%

Остала јемства 1.0%

Плативе гаранције 26.2% 

323.7 мил. динара. Последњег дана 2010. године Банка је 

уложила 20.0 мил. динара у обвезнице са валутном клау-

зулом, које су остале у њеном портфељу до доспећа, 30. 

06. 2011. године.

ГАРАНЦИЈЕ
Потенцијалне обавезе Банке по основу гаранција, ак-

редитива, авалираних и акцептираних меница, као и пре-

узете неопозиве обавезе на неповучене кредите (ванби-

лансна актива која се класификује), које су на дан 31.12.2011. 

године износиле 2299 мил. динара, повећане су, у одно-

су на крај 2010. године, номинално за 9%, а реално (изра-

жено у еврима) за преко 10%, што је значајан резултат за 

пословање ЈУБМЕС банке у условима стално присутних 

ефеката кризе у реалном сектору. 

Из тог разлога, посебно у области инвестиционе из-

градње, није у значајнијој мери повећано ангажовање 

клијената у пословима који захтевају подршку Банке пу-

тем издавања гаранција, а тиме ни износ издатих чинид-

бених гаранција, посебно за послове у иностранству.

Обим гаранцијског пословања Банке (гаранције и дру-

га јемства) на дан извештавања износи 2125 мил. динара и 

у структури ванбилансне евиденције учествује са 13.6%. 

Обим динарског гаранцијског пословања износи 1335 

мил. динара (31. децембар 2010. године: 1297 мил. дина-

ра), а обим девизног гаранцијског пословања 7.55 мили-

она евра (31.децембар 2010. године: 6.12 милиона евра).

Гаранцијско пословање хармонизовано је са послов-

ном политиком ЈУБМЕС банке, која обим ових послова 

стриктно везује за оквире предвиђене критеријумима 

управљања ризицима и билансна ограничења, уз придр-

жавање обавезе прибављања ефикасних инструмената 

обезбеђења латентних потраживања. Захваљујући пре-

тходно утврђеној солвентности клијената у чије име је 

издавала гаранције, Банка није долазила у ситуацију да 

јој гаранције буду протестоване од стране домаћих и 

страних банака, као и других корисника гаранција, па 

ни да врши плаћања у својству гаранта. 
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ДЕПОЗИТНИ ПОСЛОВИ

Укупни депозити положени код Банке на дан 31.12.2011. године износе 3081 мил. динара (или 29.4 мил. евра), чиме су, у 

односу на крај 2010. године, повећани за 3.6%, чиме је у потпуности испуњен циљ одржавања нивоа депозитног потенција-

ла, односно стабилности извора финансирања, који је предвиђен нашом пословном политиком. Као и на крају 2010. године, 

депозити у структури укупних обавеза Банке имају доминантно учешће од преко 72%, и чине 32.2% њене билансне суме. 

Основни подаци о структури депозита Банке по категоријама депонената крајем 2010. и 2011. године дати су у 

следећем прегледу:
  (000 РСД)

Категорије депонената 31.12.2011. % 31.12.2010. % Индекс 2011/10

Предузећа
Становништво
Сектор финансија и осигурања
Остали депоненти

964.502
1.438.392

163.110
514.922

31.3%
46.7%

5.3%
16.7%

852.317
1.363.663

267.774
491.325

28.7%
45.8%

9.0%
16.5%

113
105

61
105

УКУПНО ДЕПОЗИТИ 3.080.926 100.0% 2.975.079 100.0% 104

Ови подаци указују да је, у пословном амбијенту који обележава дуготрајна криза ликвидности, благо повећан 

ниво депозита становништва и осталих правних субјеката, док су депозити корпорација и МСП повећани за 13.2%, 

односно изнад нивоа просечне међугодишње инфлације у 2011.години (11%), што је веома значајно за ЈУБМЕС банку, 

kао финансијску институцију која је приоритетно усмерена на корпоративно банкарство.

На крају 2011. године у валутној структури депозита ЈУБМЕС банке девизни депозити су чинили 75.5% (крајем 2010.

godine - 72.4%), а динарски 24.5%. Bисок удеo девизних депозита у неколико претходних годинa последица је скоро 

перманентних притисака на депрецијацију динара, као и повећања удела депозита становништва, који су огромним 

делом (97.6%) у девизама.

Структура депозита положених код Банке 31.12.2011. године

Наменски депозити 0.3%

Трансакциони депозити 28.2%

Штедни депозити 38.8%Орочени депозити 31.5%

Депозити по основу датих кредита 1.2%



Dr. N.Košanin 1919

HE
RBARIJUM INSTITUTA ZA BOTANIKU

B OTANČKA BAŠTA JEVREMOVAC

Dioscorea balcanica



Anemone ulphurea

F. Schultz / 1880.

HE
RBARIJUM INSTITUTA ZA BOTANIKU

B OTANčKA BAšTA JEVREMOVAC



51

Ј У Б М Е С  Б А Н К А  А . Д .  Б Е О Г Р А Д

УПРАВЉАЊЕ
РИЗИЦИМА



52

Г О Д И Ш Њ И  И З В Е Ш Т А Ј   2 0 1 1

Спремност банака на преузимање ризика у свакодневном 

пословању нужан је предуслов остваривања 

позитивног финансијског резултата. Управљање 

ризицима обухвата процену и мерење изложености 

ризицима, квантификацију прихватљиве изложености 

ризицима кроз систем лимита, извештавање и надзор 

искоришћености лимита, те корективне активности с 

циљем свођења позиција у оквире утврђених лимита. 

Ова функција подразумева адекватно вредновање ризика, 

наплату цене ризика од клијента, покривање ризика из 

издвојених резерви, управљање портфолијом ризикa 

и контролу целокупног управљања ризицима. У циљу 

побољшања пословног резултата, банке се излажу свим 

ризицима који су подложни квантификацији, а посебно 

кредитним и тржишним ризицима (што консеквентно ге-

нерише нарочито оперативни ризик), и прате их, мере 

и управљају њима придржавајући се униформних стан-

дарда и развијених модела.

Систем управљања ризицима у Банци дефинисан 

је усвојеним политикама управљања банкарским ри-

зицима и пратећим нормативним актима. Органи Бан-

ке и организациони део надлежан за управљање ризи-

цима перманентно прате промене у законској регула-

тиви, анализирају њихов утицај на висину ризика на ни-

воу Банке и предузимају мере на усаглашавању посло-

вања и процедура са новим прописима. 

НБС је у току јуна и децембра месеца 2011. године 

донела сет одлука којима је заокружен регулаторни ок-

вир за увођење и примену стандарда Базел II у банкар-

ском систему Србије. Наведени пакет прописа је у при-

мени од 31. децембра 2011. године. 

Кредитни ризик. Политика пласирања средстава 

одражава настојања ЈУБМЕС банке да се кредитни ризик 

минимизира и сведе у прихватљиве границе, селекцијом 

кредитних захтева на основу редовних анализа способ-

ности актуелних корисника кредита и потенцијалних зај-

мопримаца да испуне своје обавезе, утврђивањем кре-

дитних лимита и адекватне цене кредита која покрива ри-

зик пласмана, као и уговарањем ревалоризације креди-

та, заштитне каматне и девизне клаузуле или колатерала. У 

складу са усвојеним актима, Банка је идентификовала кре-

дитне 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 акти-

ву према утврђеном степену наплативости и финансијском 

стању клијената, у складу са прописима НБС и својим ин-

терним актима. 

Максимална изложеност ЈУБМЕС банке кредитном ри-

зику утврђена је на крају 2011. године у износу од 8679.4 

мил. динара (билансна актива која се класификује: 6391.6 

мил. динара; ванбилансне ставке које се класификују: 2297.8 

мил. динара), односно 82.9 мил. евра, за 11.6% више него 

крајем претходне године (на дан 31.12.2010. године: 7777.3 

мил. динара, односно 73.7 мил. евра). Повећање максимал-

не изложености последица је регулаторно утврђене изме-

не третмана депозита пласираних код високо рангираних 

банака на рокове до 7 дана, као и дела обавезне девизне 

резерве Банке код НБС издвојене у америчким доларима 

(за разлику од 2010. године, ове категорије пласмана крајем 

2011. године сматрају се изложеним ризику). 
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Укупно обрачуната посебна резерва за покриће по-

тенцијалних губитака по пласманима клијентима, на ос-

нову класификације потраживања према регулативи НБС 

на дан 31. децембра 2011. године, износи 1,191.2 мил. дина-

ра, што представља смањење за 1.85% у односу на 31.де-

цембар 2010. године. Ово смањење је резултат промене 

Одлуке о класификацији билансне активе и ванбиланс-

них ставки банке.

Потребна резерва на дан 31.децембра 2011. године 

износи 1,005.1 мил. динара. Смањење потребне резерве 

у односу на 31.децембар 2010. године износи 114.9 мил. 

динара, односно 10.26%. Укупна издвајања за покриће 

кредитног ризика (исправке вредности, резервисање и 

резерва из добити) су на нивоу од 11,58% бруто макисмалне 

изложености Банке кредитном ризику на дан 31.децембар 

2011. године.

Како обрачуната посебна резерва надмашује потреб-

ну резерву, ЈУБМЕС банка спада у ред поузданих послов-

них банака које конзервативно валоризују кредитни ризик. 

У структури билансне и ванбилансне активе која се 

класификује (у бруто износу) пласмани са ниским ризиком 

(А и Б класификације) учествују са 45.30%, док учешће В, Г и 

Д категорија у укупној класификованој активи износи 54.70.

Ризик ликвидности. Банкe су изложене дневним оба-

везама по основу расположивих новчаних средстава из 

трансакционих депозита, текућих рачуна, доспелих депо-

зита, повлачења кредита, камате и марже. Усаглашеност 

рочне структуре активе и пасиве, али и контролисана не-

усаглашеност њихових доспећа, фундаменталне су за уп-

рављање ликвидношћу. Уважавањем ових начела онемо-

гућава се неумерено финансирање дугорочних пласмана 

из краткорочних извора, обезбеђује се измиривање оба-

веза из средстава ликвидних у кратком року, а ризик лик-

видности се знатно смањује.  У складу са 

регулаторним захтевима, Банка је показатељ ликвидно-

сти одржавала на нивоу изнад 1.00, односно у складу са 

интерним прописима изнад 3.00. Показатељ дневне лик-

видности Банке у 2011. години кретао се у распону од 4.06 

до 8.85, док је 31.децембра 2011. године вредност показа-

теља била 5.75 .Напомиње се да је вредност показатеља 

за банкарски систем Србије у целини крајем године изно-

сила 2.17.

Структура кредитног портфолија по категоризацији НБС на дан 31. децембра 2011. године

Д 6.20%

Г 7.28%

А 16.52%

В 41.21%

Б 28.78%
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Пласмани који се могу сматрати примарном резер-

вом ликвидности Банке (састоје се од готовине у благај-

ни и средстава на рачунима Банке, пласмана код домаћих 

и иностраних банака на рокове до 7 дана, вишкова лик-

видних средстава код НБС и обавезне резерве код НБС) 

са 31.12.2011. године износе 2376 мил. динара и чине 24.8% 

укупне билансне суме Банке на исти дан.

Секундарне резерве ликвидности Банке састоје се 

од неризичних репо пласмана, обвезница Трезора, об-

везница старе девизне штедње и обвезница Републике 

Ирак. Пласмани који се могу сматрати секунарном резер-

вом ликвидности износили су крајем 2011. године 1679.8 

мил. динара. 

Девизни ризик. Девизни ризик подразумева изло-

женост Банке ефектима промене курсева страних валу-

та у случају опште неуравнотежености девизне позиције 

(различитих нивоа девизне активе и пасиве), као и у слу-

чају неуравнотежености позиције у појединачним валу-

тама. Показатељ девизног ризика Банке се у току 2011. го-

дине кретао између 4.63% и 16.19% тзв. отворене девизне 

позиције у односу на капитал, да би 31.12.2011. године из-

носио 5.94%, уз укупну отворену девизну позицију Банке 

од 211.8 мил. динара. У складу са регулаторним захтеви-

ма НБС, максимално дозвољени ниво показатеља у току 

2011. године био је 20%. Структуру укупне девизне пози-

ције Банке чине дуге позиције у свим валутама, у складу са 

потребама девизне ликвидности. И поред годишње апре-

цијације динара, обазривим управљањем дугом девизном 

позицијом остварене су нето позитивне курсне разлике. 

Уважавајући изузетну волатилност паритета дина-

ра у односу на корпу валута у билансима Банке, прати се 

VaR (Value at Risk) структурног девизног ризика (уз ува-

жавање тенденција у кретању паритета у последњих 250 

радних дана и периодом предвиђања од 10 радних дана), 

који бележи умерене очекиване вредности. Поред тога, 

у Банци се разматра и стресни сценарио промене пари-

тета динара за ±10%. 

Каматни ризик. Банка води политику квантифика-

ције каматног ризика пласмана и његове минимизације 

утврђивањем различитих нивоа каматних стопа у завис-

ности од ризика пласмана, рока кредитирања, средстава 

обезбеђења уредне отплате кредита, исказа (динарског 

или девизног) кредита и сл. Каматни ризик је најизраженији 

код пласмана са фиксном каматном стопом уговорених на 

дуже рокове, због чега се дугорочни пласмани уговарају 

углавном уз предвиђање могућности измене иницијално 

уговорених каматних стопа. Како је највећи део средстава 

Банке пласиран на рок до дванаест месеци, каматни ри-

зик је сведен на веома низак ниво. Ризик од промене ка-

матних стопа утврђује се коришћењем прихватљивих ка-

матних стопа, на основу којих монетарна средства и оба-

везе могу да се ревалоризују за врло кратко време и сва-

ки ризик од промена каматних стопа постаје материјално 

незначајан. Каматно осетљива средства и обавезе се иска-

зују у књиговодственим износима и разврставају на осно-

ву доспећа пласмана и обавеза, односно на бази преоста-

лог доспећа до рока уговорене промене каматне стопе.

У току 2011. године евидентиран је позитиван диспа-

ритет укупне каматно осетљиве активе у односу на камат-

но осетљиву пасиву у свим рочним оквирима у динари-

ма, док се код пословања у ЕУР евидентира значајан не-

гативан кумулативни диспаритет каматно осетљиве акти-

ве и обавеза на рочним групама од 6 до 12 месеци и од 

1 до 5 година. Што се пословања у УСД тиче, евидентира 
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се негативан диспаритет на рочној групи од 6 до 12 месе-

ци, али и позитиван кумулативни геп за овај рочни оквир.

Ценовни ризик. Укупна тржишна вредност портфо-

лија тржишних пласмана Банке на 31.12.1године износи 

980.4 мил.динара, чиме је смањен за 26% у односу на крај 

2010. године, првенствено због смањеног износа улагања 

у есконтоване менице домаћих комерцијалних дужника 

клијената Банке и у акције предузећа и других банака, као 

и због смањене тржишне цене обвезница старе девизне 

штедње и Републике Ирак. .

С обзиром на повишен ценовни ризик пласмана у хар-

тије од вредности, у примени је и раније уведени систем 

праћења и анализе изложености Банке ризицима пласма-

на у тржишне хартије од вредности који се заснива на VaR 

методологији, као и на стресним сценаријима који се ис-

питују ради сагледавања утицаја потенцијалних екстрем-

них кретања на тржишту. 

Ризик земље. Банка је, као и претходних година, на-

ставила да финансијски подржава своје корпоративне 

клијенте приликом извођења инвестиционих радова у ино-

странству, због чега је, у складу са прописима, примењива-

ла раније успостављени систем процене и управљања ри-

зиком земље. Ризик земље је анализиран у процесу упра-

вљања кредитним и тржишним ризиком, чиме су утврђе-

ни додатни лимити за пласмане Банке у поједине земље 

и за финансијску подршку пословима њених клијената. 

Банка је у својим пласманима са крајем 2011. године 

била значајније изложена према Швајцарској, Белгији, Ру-

сији, Ираку, БиХ и Немачкој. Изложеност ризику земље 

према Републици Ирак (194.7 мил. динара) се односи на 

обвезнице које је емитовала ова држава по основу кон-

верзије дуга и једино су оне разврстане у књигу трговања 

Банке. Остали пласмани изложени рузику земље део су 

банкарске књиге. У укупним ризичним пласманима Банке, 

пласмани изложени ризику земље учествују са 1.604 мил. 

динара непокривене изложености у бруто износу, од чега 

се 20.75% односи на Швајцарску, 16.94% на Белгију, 16.90% 

на Русију, док се 12.54% односи на Републику Ирак. 

Пласмани по основу есконта девизних потраживања 

чине 28.59% пласмана Банке изложених ризику земље, што 

је у апсолутном износу на дан 31.децембра 2011. године 459 

мил. динара. Од овог износа на пласмане у БиХ односи се 

149.7 мил. динара, а на пласмане Русији 221.2 мил. динара.

Банка посвећује пажњу и ризицима земаља којима 

није непосредно изложена, већ њени клијенти (нпр. Ал-

жир, Тунис).

Ризици изложености и улагања. У 2011.години Банка 

је водила рачуна о усклађености показатеља ризика изло-

жености и ризика улагања, и спровођењем одговарајућих 

активности (предвиђених релевантим процедурама и од-

лукама о одобравању кредита и улагањима у финансијс-

ку и нефинансијску имовину) обезбедила је усклађеност 

својих пласмана и улагања са показатељима пословања 

прописаним од стране НБС. У складу са процедурама о 

управљању ризицима, Кредитни одбор утврђује лимите, 

односно концентрацију пласмана по појединим правним 

лицима или групи повезаних лица, као и лицима повеза-

ним са Банком, док Управни одбор обезбеђује усклађе-

ност изложености Банке са прописаним лимитима, од-

носно да збир свих великих изложености Банке не буде 

већи од 400% њеног капитала, као и да укупна изложе-

ност Банке према лицу повезаном са Банком не буде већа 

од 5.0% капитала, односно 25.0% капитала према једном 

лицу или према групи повезаних лица. 
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У складу са регулативом НБС, редовно се прате сва 

улагања Банке, у циљу да се обезбеди да улагање у једно 

лице које није у финансијском сектору не пређе 10% ка-

питала Банке, да улагања Банке у лица која нису у финан-

сијском сектору и улагања у основна средства Банке не 

пређу 60% њеног капитала.

Укупни трајни улози Банке (улози у основна средства и 

улагања у лица која нису у финансијском сектору) са 31.де-

цембром 2011. године износе 1019 мил. динара и предста-

вљају 28.57% регулаторног капитала Банке. Овај показа-

тељ се значајно повећао у односу на 2010. годину (19.26%), 

услед повећања улагања Банке у основна средства наста-

лог књижењем процене вредности грађевинских објеката, 

као и услед смањења вредности регулаторног капитала.

Оперативни ризици. У склопу обавезног извешта-

вања о евидентираним оперативним ризицима извршена 

је комплетна анализа и сачињени прописани извештаји. 

Укупна вредност стварних и потенцијалних губитака од ин-

цидената оперативних ризика у 2011. години није прелази-

ла 1% капитала Банке, због чега није ни постојала обавеза 

ванредног извештавања НБС о губицима по овом основу. 

Усклађеност показатеља пословања са пропи-
саним критеријумима. Банка је у току целе 2011. годи-

не прописане показатеље пословања усклађивала са кри-

теријумима предвиђеним Законом о банкама. Сви пока-

затељи пословања Банке су знатно повољнији од пропи-

саних критеријума.

Коефицијент адекватности капитала Банке који се, 

према домаћим прописима, израчунава као однос капитала 

и билансне и ванбилансне активе које се класификују са 

гледишта ризика, износио је на крају 2011. године 45.22%. 

Перманентно висок ниво адекватности капитала резул-

тат је опредељења ЈУБМЕС банке за сигурне пласмане и 

конзервативније вођење кредитне политике. Напомиње 

се да је просек показатеља за банкарски сектор на дан 

31.12.2011. године износи 19.1%.

Показатељи пословања ЈУБМЕС банке у периоду 2009 – 2011. године

Р. бр. НАЗИВ ПОКАЗАТЕЉА 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Прописани критеријуми

1. Капитал 50.646.602 46.886.155 46.228.371 Мин. 10.0 мил. евра

2.
Показатељ адекватности капитала 
(капитал / ризична актива) 45.22% 54.55% 57.83% Мин. 12% 

3.
Улагања Банке у основна средства и  
небанкарска правна лица 28.45% 18.79% 25.24% Макс. 60% капитала

4.
Изложеност према лицима 
повезаним са Банком 3.25% 2.34% 7.80% Макс. 20% капитала

5.
Показатељ великих изложености 
према клијентима Банке 69.49% 29.32% 33.20% Макс. 400% капитала

6. Показатељ ликвидности (L
2
) 5,75 4.43 5.97 Мин. 1

7. Показатељ девизног ризика 5,94% 16.02% 8.31% Макс.* 10-20% капитала

*31.12.2009. – 10%; 31.12.2010. и 31.12.2011. – 20% капитала
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ДИНАРСКИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ

У 2011.години, у условима економске кризе у земљи 

и свету, забележено је повећање обима платног промета 

у домаћем платном систему за 12,85% у односу на 2010.

годину, а у погледу броја трансакција за 1.8%. 

Преко рачуна Банке је током извештајног периода, 

кроз 273,725 трансакција, реализован промет у вреднос-

ти од 101 млрд. динара (2010. године: 89.5 млрд динара).

Преовлађујући удео у волумену извршених плаћања, 

око 68.8%, односи се на плаћања извршена кроз систем 

RTGS, 27.0% обима извршено је у интерном платном про-

мету (унутар ЈУБМЕС банке), а око 4.2% у систему кли-

ринга. Насупрот томе, са становишта броја трансакција, 

највише (73.9%) је реализовано у систему клиринга, у ин-

терном платном промету преко 17.8%, а свега 8.3% у ре-

алном времену – кроз систем RTGS.  

Готовински платни промет у динарима повећан је, у 

односу на 2010. содину, са 1979 мил. динара на 2070 ми-

лиона динара, за 4.6%, уз повећање броја трансакција у 

току године за преко 40%. 

Крајем 2011. године било отворено укупно 629 те-

кућих динарских рачуна правних лица., од чега је 12% 

нових клијената (од којих је 40% истовремено отвори-

ло и девизне рачуне и тако поверило Банци обављање 

свог девизног платног промета), што је значајно за усло-

ве пословања у знатној мери обележене кризом.

У 2011. години настављен је раст удела електронског 

банкарства у динарском платном промету из претход-

них година. У току прошле године кроз е-banking систем 

извршено је преко 73% укупног броја реализованих на-

лога. Од укупног броја корпоративних клијената Банке, 

у електронском банкарству учествује преко 55%, у од-

носу на 49% крајем 2010. године. 

Структура реализованог динарског платног промета током 2011. године
(у млн. динара)

Структура
2011 2010

Број трансакција Износ Број трансакција Износ

RTGS (бруто) 21,995 69,500 23,067 59,900 

Клиринг (нето) 202,851 4,200 196,102 4,300 

Интерни платни промет 48,879 27,300 49,696 25,300 

Свега 273,725 101,000 268,865 89,500 
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ПОСЛОВАЊЕ СА 
СТАНОВНИШТВОМ 

Банкa je у 2011.години, као и неколико претходних 

година, пружала и унапређивала следеће банкарско-

финансијске услуге својим индивидуалним клијентима:

•	 прикупљање средстава од грађана путем штедње, 

динарских и девизних депозита, наменских рачуна 

за купопродају обвезница старе девизне штедње, 

обвезница трезора и акција,

•	 услуге динарског и девизног платног промета,

•	 девизно валутне, односно мењачке послове,

•	 вођење текућих и жиро рачуна грађана, 

•	 издавање националне дебитне и кредитне платне 

DinaCard картице, VISA Electron дебитне и Classic 

кредитне платне картице, DinaCard пословне и 

VISA Business картице, као и VISA Virtuon картице за 

интернет плаћања, 

•	 пласирање средстава грађанима, одобравањем 

краткорочних и дугорочних кредита, и

•	 услуге издавања сефова и остали трезорски послови.

Средином године донет је Закон о заштити корисни-

ка финансијских услуга који је ступио на снагу 5.децем-

бра 2011. године. Банка је своја интерна акта у потпуности 

ускладила са одредбама наведеног Закона.

Рачуни грађана и девизна штедња. Банка поред 

текућих рачуна грађана у својој понуди има и штедне 

и наменске рачуне грађана који обухватају динарске 

штедне улоге по виђењу, орочене штедне улоге, намен-

ске депозите за куповину акција у процесу приватиза-

ције, наменске рачуне за купопродају акција и наменске 

депозите за оснивање привредних друштава. 

Промет по текућим рачунима грађана износио је 

1,159 милиона динара (2010. године: 580 милиона дина-

ра). Просечан месечни промет по текућем рачуну изно-

сио је 136.4 хиљаде динара. 

Стање укупне девизне штедње по свим девизним ра-

чунима физичких лица на дан 31. децембра 2011. године 

износи 14.04 милиона евра (31. децембар 2010. године: 

13.1 милиона евра). Током 2011. године отворено је 562 

нових рачуна ависта девизне штедње и 428 нових пар-

тија орочених девизних штедних улога укупне вреднос-

ти у износу од 8.39 милиона евра.

Девизни платни промет физичких лица и мењач-
ки послови. Промет у ефективним страним валутама у 

извештајном периоду износио је 40.37 милиона евра, у 

динарској противредности: 4.22 млрд динара (јануар – 

децембар 2010. године: 3.20 млрд динара). Највећи про-

мет девизне благајне остварен је у еврима, док су оста-

ле валуте биле заступљене у мањем износу. 

Девизни штедни улози, стање на дан 
31. децембра 2010. и 2011. године

(у еврима)

31.12.2011. 31.12.2010.

Наменски девизни рачуни 325,540 208,659 

Девизни штедни улози по 
виђењу 

2,355,271 2,201,040

Орочени девизни штедни улози:

до 3 месеца 1,233,206 1,417,445 

до 6 месеци 1,395,934 1,451,162 

до 12 месеци 7,838,092 7,870,589 

до 24 месеца 892,880  -----

Укупно: 14,040,923 13,148,895 
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Укупан промет девизне ефективе по мењачким по-

словима износи у извештајном периоду, у динарској про-

тиввредности, 304.49 милиона динара (јануар – децем-

бар 2010. године: 254.7 милиона динара). Промет у еври-

ма најзначајнији је и код мењачких послова – по обиму 

и броју трансакција.

Платне картицe. ЈУБМЕС банка својим клијентима, 

у оквиру пословања са платним картицама, нуди:

•	 дебитне картице – DinaCard дебитна и VISA Еlectron

•	 кредитне картице – DinaCard кредитна и VISA Classic

•	 пословне картице – DinaCard пословна и VISA Business

•	 интернет картице – VISA Virtuon

Укупно одобрен оквирни кредит по кредитним кар-

тицама Банке износи на дан 31. децембра 2011. године 

99.55 милиона динара, од чега је у потрошњи на дан из-

вештаја било 54.87 милиона динара. Укупни приходи по 

основу камата, накнада и провизија по свим типовима 

картица Банке износе за 2011.годину 12.73 милиона ди-

нара, док укупни расходи у истом периоду износе 8.69 

милиона динара.

Остали послови са грађанима. Банка такође пру-

жа и услуге издавања сефова грађанима и правним ли-

цима (крајем 2011. године издато 927 од 1236 уграђених 

сефова), услуге дневно-ноћног трезора, као и 24-часов-

не услуге банкомата (АТМ – Automatic Teller Machine), чији 

се обим повећава из године у годину. 

Комисиони послови. Влада Краљевине Норвешке 

одобрила је 2001. године средства донације у висини 

од 2.0 мил. немачких марака за реализацију Пројекта 

Реконструкција иригационих система у Србији. У складу 

са потписаним споразумом о разумевању од 17. априла 

2002. године између IMG Србија, Савезног министарства за 

економске односе са иностранством СРЈ (правни следбеник 

Канцеларија за економске интеграције), Југословенске банке 

за међународну екомонску сарадњу (правни следбеник 

ЈУБМЕС банка а.д. Београд) и Покрајинског фонда за развој 

пољопривреде, Нови Сад, од ових средстава створен 

је револвинг фонд за кредитирање реконструкције и 

набавке нових средстава за наводњавање као и друге 

намене у области пољопривредне производње. Преко 

Банке, која је ангажована на финансијској реализацији 

овог пројекту, до краја 2011. године реализовано је 814 

кредита.

ПОСЛОВИ СА 

ИНОСТРАНСТВОМ

Платни промет са иностранством 

Током 2011. године кроз банкарски регистар је 

евидентирано укупно 49,510 налога, док је промет преко 

рачуна Банке код банака у иностранству износио 425 

милиона евра, што је у односу на исти период прошле 

године више за 98.07%. Велико повећање промета је 

резултат пораста обима налога за плаћање и активности 

орочења средстава код ино банака.

Банка је као и претходних година, и током 2011. го-

дине клијентима пружала пуну подршку и помоћ а у 

вези са отварањем како ностро тако и лоро акредитива.

У току 2010. године Банка је извршила 6457 девизних 

налога за плаћање. У оквиру тог броја, по налозима правних 

лица извршено је 3100 плаћања, у противвредности од 
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46.6 мил. евра, за око 16.4% више него у току 2010. године. 

Највећи број ових налога представљају ностро дознаке 

и исплате по ностро акредитивима које се односе се на 

плаћање роба и услуга од стране корпоративних клијената 

Банке и предузетника, док највећи део повећања промета 

потиче од налога великих клијената. Банка је по основу 

ностро акредитива отворених по налогу клијената и 

лоро акредитива отворених у корист својих клијената 

омогућила реализацију платног промета од 3.3 мил. евра. 

Истовремено, преко девизних рачуна ЈУБМЕС банке код 

иностраних кореспондентских банака извршено је 2627 

наплата у вредности од 42.4 мил. евра, по основу наплате 

робе и услуга из иностранства, предузетника, физичких 

лица, као и по основу наплате откупљених потражћивања 

по лоро акредитивима.

Банка је на захтев клијената продала 33.9 мил. евра, 

и са друге стране откупила од клијената девизе у изно-

су од 27.3 милиона евра. 

Пројекат “My Land”

Настављена је пословна сарадња са аустралијском 

компанијом Beo-Export Australia Pty Ltd. на пројекту „My 

Land“ у вези сервисирања дознака физичких лица. Ова 

заједничка понуда заузима водеће место на aустралијском 

тржишту у пословима трансфера новца по налозима 

физичких лица у Србију и околне државе – Македонију 

и Црну Гору. Број дознака достигао је 6.557 налога и 

повећан је за 7.19% у односу на 2011.годину, а промет 

ЕУР 2.595.000.-, за 1.07% више него претходне године.

На шалтерима Банке извршена је исплата, у девизама 

или у динарској противвредности, у укупном износу од 

око ЕУР 1.176.000.-, чиме је сервисирано 3008 корисника.

 За сервисирање трансфера у корист физичких лица 

у Србији, значајно је истаћи успешну сарадњу са ОТП 

банком а.д., Нови Сад – преко чије мреже (и мреже више 

других домаћих банака) је дозначено 3206 дознака у из-

носу од ЕУР 1.259.000.--

За кориснике из Македоније и Црне Горе, посред-

ством локалних кореспондентских банака, сервисира-

на су укупно 343 налога у вредности од ЕУР 160.000.-.

Финансијска сарадња са иностранством 

Сарадња са међународним финансијским инсти-
туцијама. Банка је током 2011. године добила статус бан-

ке посредника за реализацију „APEX зајма“ (АPEX Loan) 

Европске инвестиционе банке за предузећа средње тр-

жишне капитализације, којим поводом је са НБС закљу-

чила и посреднички уговор. У складу са тимe, Банка је 

поднела захтев за доделу средстава за финансирање 

изградње једног извозно оријентисаног производног 

погона. Крајем децембра НБС је, у својству агента, ин-

формисала Банку да је Одбор за управљање „APEX зај-

мом“ за МСП и предузећа средње тржишне капитали-

зације донео одлуку којом се одобрава захтев за доде-

лу средстава износу од 10.0 мил. евра за финансирање 

поменутог пројекта.

Предузето је више активности у погледу утврђи-

вања услова за прибављање средстава других иностра-

них финансијских институција за подршку реализацији 

пословних активности Банке, посебно са Владом Репу-

блике Италије (Кооперација за развој) ради укључивања 

Банке у реализацију нове кредитне линије за МСП, као 

и са IFC, ради одобрења кредитне линије за конфирма-

цију акредитива и гаранција. Влада Републике Италије 
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прихватила је Банку као једну од домаћих посредничких 

банака за реализацију одобрене кредитне линије, с чим 

у вези је Банка са НБС, у својству агента, закључила по-

среднички финансијски уговор. Сагласно обавезама бан-

ке посредника, на вебсајту Банке објављена је детаљна 

презентација нове италијанске кредитне линије са по-

себним освртом на услове и погодности финансирања 

пројеката. Код заинтересованог клијента Банке у току је 

израда конкретног пројекта, подобног за финансирање 

из ове кредитне линије.

Наплата комерцијалних потраживања из зе-
маља које отежано сервисирају спољни дуг. У циљу 

припреме експертских преговора са представницима ку-

банске стране, Банка је, одржала састанак са повериоци-

ма цивилног сектора и представницима надлежних др-

жавних ресора, на коме је прихваћен извештај о актив-

ностима које је предузела Банка у складу са својим ман-

датом и донети закључци о предстојећим активностима 

које треба да предузму Банка и други учесници. На ос-

нову информације коју је Банка сачинила са надлежним 

ресорима Владе Србије, ДКП Србије на Куби је средином 

године највишим представницима кубанске Владе изне-

ло поновљени захтев за одржавање експертских прего-

вора, а на крају године обавило разговоре и са предста-

вницима Banco Nacional de Cuba.

Настављене су активности у вези са утврђивањем 

статуса инструмената обезбеђења потраживања извоз-

ника код правних субјеката код којих су ти инструменти 

депоновани. 

Администрирање потраживања цивилног секто-
ра поверилаца од Ирака. У склопу ових послова које оба-

вља од 2002. године, ЈУБМЕС банка је и током 2011. године, 

поступајући у своје име, а по налогу и за рачун правних 

следбеника комерцијалних поверилаца Ирака по осно-

ву извршеног извоза робе и изведених радова из цивил-

ног сектора (1984-1990. године), посредством првоклас-

не иностране кастоди банке, продавала и трансферисала 

нове обвезнице Републике Ирак. У току године власници-

ма обвезница је распоређена и камата која је наплаћена о 

полугодишњим доспећима од емитента, Републике Ирак. 

Стручне службе пружају информације органима Банке 

и њеним правним заступницима, судовима, вештацима и 

другим надлежним лицима, у вези са споровима који се 

односе на администрирање комерцијалних потраживања 

од Ирака и на дужничко - поверилачке односе учесника 

у пословима са Ираком. У Банци се дневно прате и по 

потреби подносе извештаји и пружају информације о 

текућим ценама обвезница Републике Ирак.

Кореспондентско банкарство. Банка размењује 

и одржава размењене SWIFT шифре по RMA моделу са 

близу 200 кореспондентских банака, у складу са потреба-

ма надлежних организационих делова Банке и важећом 

процедуром..

Имајући у виду да је ЈУБМЕС банка дугогодишњи пре-

тплатник Bankers Almanac-а, који у “on line” форми презен-

тује податке о Банци преко Интернета, ову фирма се ре-

довно контактира у циљу ажурирања свих података и до-

кументације везане за Банку. За потребе Банке, претра-

жује се документациона база интернет Bankers Almanac 

сервиса, ради прибављања података о другим банкама. 

ЈУБМЕС банка одржава редовне контакте са значај-

ним иностраним банкама, првенствено са својим водећим 

кореспондентима, као и са међународним финансијским 

институцијама заинтересованим за финансирање међу-
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народне трговине и послова корпоративних клијената у 

Србији. Са низом банака одржава се редовна комуника-

ција, везана за размену информација, контролних и дру-

гих докумената 

Пошто су земље Магреба међу циљним тржиштима 

наших значајних клијената, анализирају се оптимални мо-

дели сарадње са слично профилисаним институцијама у 

овим земљама, са којима су претходних година успоста-

вљени кореспондентски односи, имајући у виду наша ду-

гогодишња искуства у подршци извозним пројектима до-

маћих привредних субјеката на овом тржишту. 

Код Export Development Bank of Egypt (EDBE), Cairo, у циљу 

операционализације Споразума о сарадњи двеју банака 

закљученог 08. новембра 2010. године у Каиру, отворен 

је почетком године контокорентни рачун Банке. 

НАЈВАЖНИЈЕ КОРЕСПОНДЕНТСКЕ БАНКЕ 

ЕВРОПСКА УНИЈА

БЕЛГИЈА

  KBC Bank N.V., Brussels

ИТАЛИЈА

  Intesa SanPaolo S.p.A., Milan
  Nova Ljubljanska banka d.d., Trieste
НЕМАЧКА

  Commerzbank AG, Frankfurt/Main
  Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

ОСТАЛЕ ЗЕМЉЕ

АУСТРАЛИЈА

  Commonwealth Bank of Australia, Sydney

ШВАЈЦАРСКА 

  UBS AG, Zurich

С А Д 

  Deutsche Bank Trust Company Americas, New York



Androsace olympica

Thom. Pichler, pl. exsicc/1874.

HE
RBARIJUM INSTITUTA ZA BOTANIKU

B OTANčKA BAšTA JEVREMOVAC
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ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА БАНКЕ
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УПРАВНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Младен Сорајић, Република Србија

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА 

Владан Манић, Република Србија

Радован Мијаиловић, Концерн Фармаком МБ, Шабац

Бранка Мијановић (независни члан)

Др Мирослав Пауновић (независни члан) 

ИЗВРШНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Милан Стефановић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Слободан Лечић

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

Биљана Милосављевић, извршни директор 

Јасна Чупић-Поповић, извршни директор

Златко Хашимбеговић, извршни директор
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ОДЕЉЕЊЕ
УНУТРАШЊЕ РЕВИЗИЈЕ

ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ 
УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА

гЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ, 
ЉУДСКИ РЕСУРСИ И РАЗВОЈ

oДЕЉЕЊЕ ПРАВНИХ ПОСЛОВА

oДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА

ОДЕЉЕЊЕ 
СРЕДСТАВА

ОДЕЉЕЊЕ ПЛАТНОг 
ПРОмЕТАekСПОЗИТУРА ОДЕЉЕЊЕ РАЗВОЈА И 

СОфТВЕРСКЕ ПОДРШКЕ

ОДЕЉЕЊЕ 
КОРПОРАТИВНОг 

бАНКАРСТВА

СКУПШТИНА 
БАНКЕ

ИЗВРШНИ 
ОДБОР

СЕКТОР СРЕДСТАВА 
И ИНВЕСТИцИОНОг 

бАНКАРСТВА

СЕКТОР ПЛАТНОг 
ПРОмЕТА И 

фИНАНСИЈСКЕ 
САРАДЊЕ СА 

ИНОСТРАНСТВОм

СЕКТОР 
КОмЕРцИЈАЛНОг 

бАНКАРСТВА

СЕКТОР 
ИНфОРмАцИОНО-

КОмУНИКАцИОНИХ 
ТЕХНОЛОгИЈА

СЕКТОР УПРАВЉАЊА 
РИЗИцИмА, 

фИНАНСИЈА И 
АДмИНИСТРАТИВНЕ 

ПОДРШКЕ

ОДбОР ЗА ПРАћЕЊЕ 
ПОСЛОВАЊА бАНКЕ

КРЕДИТНИ ОДбОР

ОДбОР ЗА УПРАВЉАЊЕ 
АКТИВОм И ПАСИВОм

КАбИНЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
бРОКЕРСКО-

ДИЛЕРСКЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ 
фИНАНСИЈСКЕ 
САРАДЊЕ СА 

ИНОСТРАНСТВОм

ОДЕЉЕЊЕ ПОСЛОВА 
СА фИЗИчКИм 

ЛИцИмА

ОДЕЉЕЊЕ СИСТЕмА 
И КОмУНИКАцИОНЕ 

ПОДРШКЕ

УПРАВНИ 
ОДБОР

ОДЕЉЕЊЕ 
УПРАВЉАЊА 
РИЗИцИмА

ОДЕЉЕЊЕ 
фИНАНСИЈА И 

АДмИНИСТРАТИВНЕ 
ПОДРШКЕ
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ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА
У складу са свакодневним растом обима посла, закон-

ских прописа, увођењу нових производа и услуга, опти-
мизације и аутоматизације пословања, а према „Страте-
гији развоја информационог система ЈУБМЕС банке“, кон-
стантно се прати, развија и осавремењује информацио-
ни систем Банке. 

У 2011. извршене су припреме за увођење стандарди-
зације у пословање Банке, и то: ISO 27000 Стандарда без-
бедности информација (ISMS), ISO 9001 Стандарда квали-
тета (QMS) и ISO 14000 Стандарда заштите околине (EMS). 
Pоред тога, настављен је рад на активној подршци у из-
ради нових решења или измени постојећих у складу са 
активностима за имплементацију Базел II препорука, као 
и усклађивање постојећих решења и израда нових усаг-
лашених са измењеним или новоуведеним законским 
прописима.

У домену комуникација и система, водећи пројекат 
који је успешно приведен крају је била и имплемента-
ција Wireless мреже у iнформациони систем Банке. Овим 
пројектом је повећана доступност и ефикасност присту-
па информационо-комуникационим ресурсима Банке.

Увођење Chip технологије на Visa картицама је још 
један од већих пројеката које је Банка остварила крајем 
2011. године.

Најважнији сегменти се односе на: 
I. Систем и комуникациону подршку,
II. Развој, софтверску подршку и базе података, и
III. Електронско пословање и картичарство.

I. Континурано се предлажу, пројектују и имплемен-
тирају измене, побољшања и замена хардверских и кому-
никационих ресурса. У том смислу у 2011. години су оба-
вљени следећи послови:
•	 Инсталација и конфигурација RCA Envision SIEM уређаја,

•	 Планирање пројеката „Унапређење продукционих 
ресурса“,

•	 Ажурирање и проширење виртуелне инфраструктуре,

•	 Проширење стораге капацитета,

•	 Upgrade Windows domain и Exchange server платформи,

•	 Примена политикe чистог екрана на Windows домену,

•	 Mиграција/upgrade SWIFT Alliance Access софтвера на 
верзију 7,

•	 Инсталирање и конфигурисање сервера за менаџмент 
пројекта стандардизације,

•	 Реконстpукција аудиовизуелних капацитета конференцијске 
сале,

•	 Пуштање у продукцију Microsoft Threat Management 
Gateway решење - приступ интернету, е-mail Web 
Аccess и Activesync.

Редовне активности које се континуирано изврша-
вају су: мониторинг система, редовно и ванредно одр-
жавање серверских/клијентских и мрежних платформи 
и подршка корисницима информационог система Банке.
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II. Развој, софтверска подршка и базе података су зна-
чајан сегмент активности, кроз које се, сходно прописи-
ма и захтевима корисника, израђују нова апликативна 
решења и одржавају се постојећи апликативни софтве-
ри. Главни правци развоја софтвера у извештајном пе-
риоду, се могу сврстати у следеће:
•	 Активна подршка у изради нових решења или 

измене постојећих у складу са активностима за 
имплементацију Базел II препорука,

•	 Надоградња апликације и аутоматизација откупа 
потраживања,

•	 Израда нових решења и извештајних процеса у 
складу са изменама регулативе НБС,

•	 Израда и измена обрадних и извештајних процеса у 
складу са изменама Агенције за осигурање депозита,

•	 Пројектовање система за интеграцију са RiskGuard 
системом,

•	 Измена постојећих и израда нових програмских 
решења ради усклађивања и поштовања закона о 
заштити корисника финансијских услуга,

•	 Започет процес имплементације mBanking-а и нове 
верзија Web апликације платног промета за физичка 
лица (HomeBanking 2),

•	 Имплементиран систем који омогућава везу са 
Агенцијом за привредне регистре, аутоматску 
синхорнизацију података и креирање законом 
прописаних извештаја и процеса.

III. Електронско пословање се односи на континуи-
рану подршку клијентима банке који користе услугу е-
банкинга за правна лица, хоме-банкинга за физичка лица 
и администрацију послова картичарства.

Администрација платних картица и послови у вези 
са одржавањем банкомата и пос-терминала се обављају 
континуирано. Завршен је пројекат преласка на ЕМV – 
чип технологију за све три врсте VISA картица (Еlectron, 
Classic и Business) тако да је на виши ниво подигнута си-
гурност и безбедност коришћења VISA платних картица.
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УСКЛАЂЕНОСТ ПОСЛОВАЊА
У раду надлежног организационог дела Банке за 

праћење усклађености пословања испољене су три ос-
новне групе активности:
•	 Послови спречавања прања новца и финансирања 

тероризма

•	 Послови усклађености пословања

•	 Процена ризика услађености пословања

Значајан део активности Банке у овој области усме-
рен је на спровођење Закона о спречавању прања нов-
ца и финансирања тероризма. Током 2011. године знатно 
је унапређен систем за аутоматско претраживање и по-
везивање трансакција по разним критеријумима што је 
значајно убрзало и унапредило рад овлашћених лица у 
вези спречавања прања новца и финансирање тероризма.

У извештајном периоду су месечно достављани из-
вештаји извршном руководству о контроли рада овла-
шћеног лица и поштовању Закона и подзаконских ака-
та као и интерних процедура од стране запослених који 
раде на пословима спречавања прања новца и финан-
сирања тероризма.

У Банци је успостављен систем адекватних и ефикас-
них контрола усклађености пословања Банке. Током 2011. 
године израђена су или иновирана сва интерна акта пред-
виђена законским и подзаконским прописима из домена 
послова праћења усклађености пословања. 

У току 2011. године, извршена је обука запослених у 
складу са Програмом годишњег стручног образовања 
запослених који раде на пословима спречавања прања 
новца и финансирања тероризма.

У складу са усвојеном Методологијом за процену и 
праћење ризика усклађености пословања Банке, извр-
шена је самопроцена вероватноће наступања ризика 
усклађености пословања. У Извештају о главним ризи-
цима усклађености пословања Банке са плановима уп-
рављања тим ризицима, усвојеном од стране Извршног 
одбора, констатовано је да је могућност наступања ри-
зика усклађености пословања веома мала до средња.
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извештај о друштвено одгов 
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Задовољство нам је да вам у овој фор-
ми представимо наш први извештај 

о друштвено одговорном пословању, 
који обухвата активности ЈУБМЕС банке 
у 2011.години. Овим Извештајем жели-
мо да илуструјемо развојну и проактивну 
улогу Банке у афирмацији концепта кор-
поративне друштвене одговорности.

Са поносом истичемо да је у свим 
фазама свог развоја, ЈУБМЕС банка по-
тврђивала своју позицију високо конку-

рентног, али и друштвено одговорног 
пословног субјекта, који своје развојне 
пословне циљеве сагледава у синергич-
ној повезаности са развојем локалне и 
шире друштвене заједнице.

 У условима када глобална економ-
ска криза успорава реализацију стра-
тешких циљева многих субјеката нацио-
налне, регионалне и глобалне финан-
сијске заједнице, ЈУБМЕС банка се опре-
делила за активну промоцију фундамен-
талних принципа корпоративне друш-
твене одговорности, одрживог развоја 
и здравог бизниса, кроз сарадњу са за-

посленима, локалном и широм друштве-
ном заједницом. Уверени смо да свака 
антикризна стратегија треба да промо-
више одговорни бизнис као важан еле-
мент здраве и отворене економије, без 
којег не може бити успеха у борби про-
тив кризе у садашњим и предстојећим 
европским интеграционим процесима.

 Проактивни однос према овом но-
вом пословном концепту испољава се и 
кроз нашу посвећеност имплементацији 
принципа Глобалног договора (заштите 

Драге колеге и пријаељи,

извештај о друштвено одгов 
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пословањуодговорном 
људских права и радних права, зашти-
те животне средине и борбе против ко-
рупције) у процедуре и пословне поли-
тике Банке. Чланство у Глобалном дого-
вору УН је подстакло ЈУБМЕС банку на 
креативније и активније укључивање, 
не само у економске и развојне циље-
ве заједнице хармонизоване са аген-
дом за приступање ЕУ, већ и у регионал-
не и глобалне пројекте подршке одржи-
вом развоју. Наставили смо да активно 
подржавамо иницијативе и активнос-
ти националне, регионалне и глобалне 
мреже Глобалног договора УН, које про-
мовишу универзалне вредности, как-
ве су људска права и слободе, демокра-
тија, мир и одржив развој. 

Управљање ризицима угрожавања 
људских права и животне средине, као 
и управљање потенцијалним ризицима 
коруптивног деловања, требало би да 
подстакне корелативни однос између 
пословних циљева корпоративног све-
та и концепта одрживог развоја. За одр-
жив развој нису одговорне само држа-
ве или цивилни сектор, већ и послов-
ни субјекти, јер је условљен не само со-
цијалним и еколошким, већ и економ-
ским факторима. 

Изражавамо задовољство са-
радњом са интерним и екстерним ин-
тересним групама, стално унапређујући 
праксу обавештавања свих заинтересо-

ваних група и иницирајући дијалог са 
запосленима о различитим питањима 
која се односе на принципе корпора-
тивне друштвене одговорности.

Иновативно унапређујемо приме-
ну основних принципа корпоративне 
друштвене одговорности кроз различи-
те облике сарадње са субјектима неп-
рофитног сектора (невладине хумани-
тарне организације, спортске органи-
зације, културне и здравствене институ-
ције и др). У оквиру сарадње са непро-
фитним сектором са поносом истичемо 
подршку активностима фондације „За 
дечје срце“,чији смо оснивач (1992.го-
дине) и највећи донатор, у уверењу да 
само здрава популација може да допри-
несе одрживом развоју. 

Стално подстичемо едукацију за-
послених у циљу унапређења знања 
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пословањуодговорном 
о савременим банкарским операција-
ма и принципима одговорног посло-
вања, унапређујемо безбедносну култу-
ру запослених и уводимо савременије 
техничке и безбедносне услове рада. 

Важно поље ангажовања Банке у 
2011.години је унапређење активнос-
ти на промовисању заштите људски-
хх права, а посебно инклузије мањин-
ских и социјално угрожених група, при 
чему се истиче сарадња са референт-
ном националном институцијом за 
смештај аутистичне деце, омладине и 
старијих у Београду. Инклузија ових ка-
тегорија грађана је такође један од пре-
дуслова одрживог развоја. 

ЈУБМЕС банка је, као прва чланица 
Глобалног договора УН у Србији, пот-
писала Декларацију о борби против ко-
рупције, припремљену у оквиру нацио-

налне мреже Глобалног договора. Овим 
документом су преузете и одређене 
обавезе о извештавању у вези са 10. 
принципом Глобалног договора (бор-
ба против корупције). У том циљу ус-
војен је сет докумената који чини инте-
грални Антикорупцијски програм Бан-
ке за спровођење наше антикоруптив-
не политике и омогућава Банци да испу-
ни обавезе преузете потписивањем Де-
кларације.

Поштовање принципа друштве-
но одговорног пословања је наша ду-
горочна стратешка пословна оријента-
ција. Екстерна и интерна подршка тим 
принципима је темељ нашег виђења 
пословне културе и филозофије. Развој-
ним и еволутивним приступом у при-
мени принципа Глобалног договора и 
ширењем спектра активности којима 
се промовишу његови принципи, обез-
беђујемо не само претпоставке за одр-
живо конкурентно позиционирање 
Банке у оквиру домаћег и регионалног 
финансијског сектора, већ и њен акти-
ван допринос свим фазама европског 
интеграционог процеса.

С поштовањем,

Милан Стефановић, 

председник извршног oдбора
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Одржив развој као дуго-
рочни синергијски про-

цес обухвата економске, со-
цијалне и еколошке аспек-
те живота. Три стуба одржи-
вог развоја - економска одр-
живост, социјална кохезија 
и заштита животне среди-

не треба да буду међусобно уравнотежена, што захтева дугорочан 
међусекторски процес. 

Стратешки оријентисана према концепту корпоративне друш-
твене одговорности, ЈУБМЕС банка је наставила да унапређује своје 
активности усмерене на остваривање принципа заштите људских 
права, радних стандарда, заштите животне средине и борбе против 
корупције, укључујући посебно доношење и унапређење унатра-
шњих аката - интерних процедура.

У циљу примене ISO стандарда предвиђених за субјекте у фи-
нансијском сектору, Банка је током 2011. била ангажована на при-
преми три основне политике: Политике квалитета, Политике безбед-
ности информација и Политике заштите животне средине. Синтетич-

Уводне 
напомене 
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ким приступом у примени ових политика и активном промоцијом принципа Глобал-
ног договора УН омогућиће се циљно унапређење концепта друштвено одговорног 
пословања. 

 Потврда нашег односа према принципима одговорног бизниса је и укључивање 
у финансијску реализацију кредитних линија одобрених од стране развојне банке 
Европске Уније и једне од држава чланица ЕУ, код којих је поштовање социјалних и 
еколошких критеријума један од предуслова за утврђивање подобности пројеката за 
финансирање.

Интегрална примена принципа Глобалног договора не подразумева само извр-
шење договорених иницијатива и активности унутар сектора и на међусекторском 
плану, већ и иновативно, аутономно деловање у промоцији наведених принципа и 
вредности, који су основа одрживог развоја. 

 Повезивањем различитих интересних група, јавног и невладиног сектора, допри-
носимо и остваривању Националне стратегије одрживог развоја, која је усклађена 
са основним циљевима европског интеграционог процеса, и подразумева изградњу 
конкурентне и на знању засноване економије и друштва социјалне кохезије.


Пословна и развојна стратегија ЈУБМЕС банке заснивају се на креативној вези ње-

ног профилисања као успешне, високо рангиране финансијске организације и про-
мовисања концепта корпоративне друштвене одговорности, односно одрживог раз-
воја. 
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Људска права
Етички опредељене компаније које поштују људска права постају 

основни субјекти креирања здравог и конкурентног пословног 
окружења. Усвајањем новог стратешког и дугорочног концепта у 
менаџменту - друштвено одговорног пословања, обезбеђује се 
да друштвено одговорне компаније могу промптно реаговати на 
социјалне и еколошке проблеме и дати допринос одрживом развоју. 

За успех новог пословног модела, који инкорпорира и сегмент 
заштите људских права, неопходна је сарадња са екстерним и интер-
ним интересним групама које учествују у креирању нових вредности, 
као основа савремене корпоративне културе.

Активним ангажовањем у оквиру Радне групе заподршку у ван-
редним ситуацијама при националној мрежи Глобалног договора на-
ставили смо да пружамо помоћ краљевачком региону, погођеном 
земљотресом крајем 2010.године. На позив Народне библиотеке “Сте-
фан Првовенчани” у Краљеву донирали смо одговарајућу компјутерс-
ку опрему и учествовали у заједничкој акцији националне мреже, до-
нирањем књига овој библиотеци и њеним подручним огранцима.

У складу са нашим стратешким опредељењима, наставили смо 
са едукацијом запослених кроз презентације о различитим видови-
ма друштвено одговорног пословања, укључујући и аспекте зашти-
те људских права и слобода. Посебну пажњу смо поново усмерили на 
питања поштовања родне равноправности и инклузије особа са ин-
валидитетом у друштвени живот заједнице на свим нивоима. 

 Поред ових питања, посебна пажња се и даље посвећује зашти-
ти угрожене културне баштине и њене повезаности са одрживим раз-
војем. 

У циљу стицања нових знања и размене добре праксе у обла-
сти корпоративне друштвне одговорности, ЈУБМЕС банка је у току 
прошле године започела праксу да запослени надлежни за афирма-
цију тог концепта учествују на међународним курсевима у организа-
цији признатих референтних институција. 

Компаније 
треба да 

подрже и 
поштују заштиту 

међународно 
загарантованих 
људских права

Први принцип 
Глобалног договора 

УН
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Људска права
 Нови модел одговорног бизниса, који уважава принципе поштовања 

људских права, подразумева и одговарајући менаџмент у сегменту кор-
поративне друштвене одговорности, односно оптимално управљање ри-
зицима у социјалној (укључујући и ризике угрожавања људских права) и 
еколошкој сфери. 

ЈУБМЕС банка је наставила да унапређује системе 
подршке заштити људских права, посебно система заш-
тите здравља и безбедности људи, кроз редовно струч-
но усавршавање запослених у домену заштите здра-
вља на раду, заштите од пожара и евалуацију знања за-
послених из ове области. Банка унапређује и своја ин-
терна акта о процени ризика на радном месту и у рад-
ној околини, у чијој изради је учествовала и компанија 
специјализована за заштиту безбедности и здравља на 
раду и заштиту животне средине. Банка је усвојила и 
Правилник о правима, обавезама и одговорностима у 
области безбедности и здравља на раду. Овим докумен-
том утврђују се стандарди радних услова којима се, у 
највећој могућој мери, смањују повреде на раду, профе-
сионална обољења и болести и утврђују техничке, ерго-
номске, здравствене, образовне, социјалне, организационе и друге мере 
и средства за превенцију, односно отклањање ризика од повређивања 
и оштећења здравља запослених или њиховог свођења на најмању мо-
гућу меру.

Пракса Банке је да омогућава запосленима бесплатне систематске 
прегледе, а за запослене и чланове њихових породица - коришћење ус-
луга лекара-специјалиста под повлашћеним условима. С обзиром на 
важност економских и социјалних права, сходно расположивим финан-
сијским могућностима, Банка је наставила да брине о потребама пензи-
онисаних радника, као и о ванредним потребама радника и чланова њи-
хових породица, посебно у случају болести, или у другим ванредним си-
туацијама. 

Библиотека 
„Стефан 
Првовенчани“, 
Краљево 
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Важан сегмент друштвено одговорног пословања је политика управљања људским 
ресурсима.

 У складу са нашом пословном и развојном оријентацијом, наставили смо да 
унапређујемо своју политику запошљавања и подстицања процеса сталног усавр-
шавања запослених који доприноси достизању утврђених стратешких циљева. Уз ре-
довну евалуацију учинка запослених у складу са модерним стандардима и полити-
ком управљања људским ресурсима, Банка тежи и даљем побољшавању квалифи-
кационе структуре запослених, претежно запошљавајући млађе, високообразоване 
људе, од којих се очекује да примене нова знања и понуде иновативна решења у бан-
карском пословању. 

Банка је наставила да упућује запослене на специјалистичке студије, курсеве и 
др. из области модерног банкарског пословања, на домаће и међународне финан-
сијске скупове и форуме посвећене питањима развоја банкарских производа и ус-
луга, примени новог споразума о капиталу Базел III, моделима осигурања депозита 

Политика        упрaвљања људским ресурсима у циљу промоције друштвено одговорног пословања
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у условима кризе, примени нове регулативе и др. Посебна пажња се 
посвећује едукацији стручњака у области информационих техноло-
гија, са усмерењем на електронско банкарство и безбедност инфор-
мационо-комуникационих система. 

Политиком управљања људским ресурсима запослени се стиму-
лишу на додатно образовање и стручно усавршавање и оспособља-
вање у области спречавања прања новца и борбе против корупције, 
како би се подигла свест о значају етичких принципа у пословању, 
који позивају на нулту толеранцију према кршењу гарантованих еко-
номских, социјалних, грађанских и других права у пословним опера-
цијама Банке. У том циљу, представник Банке задужен за сарадњу са 
мрежом Глобалног договора УН учествовао је на Међународном је-
сењем курсу за корпоративну друштвену одговорност, одржаном у 
новембру месецу 2011.године у организацији Erasmus Универзитета, 
Ротердам, на којем је детаљно елабориран и модел одговорног биз-
ниса који подразумева и одговарајући менаџмент у области корпора-
тивне друштвене одговорности и оптималну реализацију инвестиција 
које имплементирају ISO стандард 26000 - друштвенa одговорност. 

Компаније 
треба да 
осигурају 
да својим 
пословањем 
не учествују 
у кршењу 
људских права

Други принцип  
Глобалног одговора
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Афирмација и заштита националне
културне баштине 

Афирмација нематеријалне и материјалне баштине је важан предуслов за очување 
и промоцију националног културног идентитета, односно националне културе 

отворене за дијалог и прожимање са другим културама. Сагласно наведеним опре-
дељењима, наставили смо да подржавамо различите пројекте у организацији локал-
не самоуправе, као и пројекте које реализују хуманитарне, верске, научно-образов-
не, културне и спортске институције.

Банка је већем броју основних школа у АП Косово и Метохија, као додатну лите-
ратуру за наставу матерњег језика, историје, уметности и др., донирала вредне тро-
томне комплете публикације о великанима науке, уметности и важним историјским 
личностима које су у различитим историјским периодима допринели афирмацији на-
шег народа и државности наше земље. 

Упућена је новчана помоћ за обнову манастира Света Жича, који је новембра 

Манастир 

Жича
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Наставили смо да подржавамо 
рад Удружења грађана 
„Ћирилица“, које се залаже 
за заштиту ћирилице, 
аутентичног националног 
писма у употреби 10 векова.

Колеџ „Свети Сава“ – у изградњи - Сиднеј, Аустралија

2010. године оштећен у земљотресу. 
Манастир је, заједно са Црквом Све-
тог успења, у 13. веку саградио Сте-
фан Првовенчани, први краљ Србије. 
Манастир Жича је, због репрезента-
тивних примера зидног сликарства 
тог доба, категорисан као изузетан 
национални споменик културе и под 
заштитом је Републике Србије. 

Банка је наставила да развија са-
радњу и са представницима наше 

етничке заједнице у Аустралији, 
подржавајући финализацију пројекта 
изградње Колеџа Српске православ-
не цркве „Свети Сава“ у Сиднеју, који 
ће бити прва српска званична школ-
ска институција у Аустралији и прва 
институција таквог карактера у ино-
странству. 
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Пословни субјекти су дужни не само да штите људска права дефи-
нисана међународним универзалним и регионалним докумен-

тима и усвојеним стандардима, већ и да обезбеде услове да у својим 
пословним операцијама не учествују у њиховом кршењу. Оваквим 
превентивним деловањем на пољу заштите људских права, послов-
ни субјекти постају важни чиниоци креирања здраве пословне кли-
ме на националном и међународном плану. 

Пословање на друштвено прихватљив начин подразумева и пре-
вентивно деловање у циљу спречавања кршења људских права. Сва-
ки субјекат, сходно свом пословном профилу, треба да превентивно 
осигурава да се у његовим пословним активностима не угрожавају 
људска права.

Банка као друштвено одговорни субјект, поред економских па-
раметара оправданости пројеката, сагледава и њихов утицај на со-

цијално окружење, промовишући 
активну сарадњу са свим заинте-
ресованим групама. Сматрамо да 
се само кроз добру сарадњу са 
клијентима који реализују извоз-
не подухвате, посебно пројекте 
инфраструктуре, могу обезбеди-
ти предуслови за спречавање кр-
шења људских права.

ЈУБМЕС банка је такође прихва-
тила позив упућен финансијским 
институцијама из Републике Србије 
и финансијски помогла одржавање 
хуманитарног турнира Форхенд до-
бре воље, који је организавао Те-
ниски клуб Партизан из Београда, 
ради прикупљања помоћи Инсти-
туту за неонатологију у Београду. 

Банка је наставила да интен-
зивно подржава различите пројек-

Председник 
извршног одбора 
ЈУБМЕС банке 
уручује инкубатор 
Општој болници у 
Ужицу

Дoнирањем средстава за набавку транспортног 
инкубатора придружили смо се хуманитарној акцији 
националног карактера за прибављање потребног 
броја инкубатора  за превремено рођену децу „Битка 
за бебе“, коју је покренула Фондација Б92.  Без здра-
вог потомства нема здраве популације, што је опште 
друштвени интерес. Развој окружења може да обез-
беди једино здрава популација. 

Улагања у будућност
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У циљу афирмације инклузивног друштва, подржали 
смо акцију Савеза слепих Србије и Технолошког 

факултета из Новог Сада, која је усмерена на развој 
софтвера за аутоматско претварање писаног текста 
у синтетизован говор, чиме се унапређује живот сле-
пих и слабовидих особа. Унапређена верзија софтвера  
омогућава читање било којег текста на српском језику, 
а практично је подржана свим новијим верзијама опе-
ративног система MS Windows.

Савез 
слепих 
Србије

Претварање текста у 
синтетизован говор

Знањем за сутра – 
Обука на рачунару

Поред наведених акција издваја се по значају 
наше вишегодишње ангажовање у подр-

шци хуманитарној акцији Знањем за сутра - 
Diplomatic Open Heart Action, коју подржавају и 

државне институције наше земље. Циљ акције је укључење  већег 
броја припадника социјално угрожених и маргинализованих гру-
па у свет информационих технологија и њихово оспособљавање 
за примену ових технологија. На основу стечених знања  и искус-
тава отварају се могућности за лакше запошљвањe ових група, а 
тиме  и  њихову инклузију у друштво.

Улагања у будућност
те који афирмишу здраво друштво, људска права, солидарност, корпоративно грађан-
ство, инклузију инвалида, спортски дух и сл. Остваривањем  другог принципа Глобал-
ног договора, Банка даје допринос обликовању инклузивног друштва, друштва со-
цијалне кохезије у којем и пословни сектор постаје активни чини-
лац промоције људских права и слобода и превентивног деловања 
у циљу спечавања кршења загарантованих права и слобода.

Банка је у току прошле године учествовала у пројекту Београд-
ски беби клуб, покренутом од стране Града Београда, који се 

остварује поделом беби пакета породицама које добију принову, 
односно за све новорођене бебе на територији Града. 
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Наша Србија 
Наша Србија је невладина организација основана 2000.године у циљу пружања по-

моћи и заштите деце. Програмима материјалне и психосоцијалне подршке обух-
ваћено је више хиљада деце и младих. У раду са децом Наша Србија подстиче него-
вање националног идентитета, српског језика, вере, културе, обичаја и традиције, као 

и љубав, поштовање и разумевање према припадници-
ма других нација и култура. Организација окупља људе 
добре воље без обзира на верске, националне, профе-
сионалне и друге разлике. Циљ Наше Србије је да раз-
новрсним пројектима допринесе унапређењу свеукуп-
них услова живота, образовања, социјалне и здравстве-
не заштите деце и младих, подстицању дечјег стваралаш-
тва и промовисању вредности као што су до брочинство, 
пријатељство, солидарност, толеранција и тимски дух. 

Наша Србија је покренула и културно-образовни 
пројекат Српски код, као допринос стварању јединстве-
ног културног и духовног простора за српски народ у 
земљама у окружењу. Пројекат ће подстаћи нове подух-
вате у образовању, популарној науци, поп-култури, свеу-
купном бољем разумевању српског културног и нацио-
налног идентитета и његове везе са балканским, европ-
ским и светским окружењем. 

Пројекат психосоцијалне подршке који обједињује 
све активности Наше Србије је Школа пријатељства, која 
сваког лета, уз образовно-васпитне и спортске радиони-
це, окупља децу обухваћену програмима помоћи. Школа 
пријатељства 2012 имаће 800 полазника из Србије и зе-

маља у региону, који ће се дружити од 1. јула до 10. августа на планини Тари. 

Препознајући значај Наше Србије у изградањи хуманог, отвореног друштва, ЈУБ-
МЕС банка  је подржавала различите пројекте и активности ове невладине хуманитар-
не организације. Подржавамо пројекат Школа пријатељства  и акцију Паркови прија-
тељства (изградња школских дечијих игралишта у неразвијеним деловима Србије).  
Банка  честита новогодишње и божићне празнике пословним партнерима на честит-
кама откупљеним од организације Наша Србија. Честитке су аутентичне дечије ликов-
не креације, а средства од купљених честитки се усмеравају на финансирање хумани-
тарних пројеката. По позиву Наше Србије, Банка је одобрила једногодишњу стипен-
дију за школовање једног талентованог студента из Приштине, АП Косово и Метохија. 
За реализацију пројеката ове организације Банка донира персоналне рачунаре, који 
омогућавају ефикаснији рад на терену и брже успостављање контаката са потенцијал-
ним корисницима помоћи или других видова подршке на целој територији Србије.

Наша Србија 
– Школа 

пријатељства
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Стационар за децу и омладину са синдромом аутизма је републич-
ка установа социјалне заштите која обезбеђује становање, исхра-

ну, заштиту, негу и целокупан третман рехабилитације 
деце и омладине са синдромом аутизма. Стационар је 
почео са радом 1991. године.  Укупни планирани капа-
цитет Стационара  је  42 корисника, међутим због већих 
потреба за смештајем ове популације, Стационар тре-
нутно збрињава 48 корисника. Корисници су разврста-
ни у 7 група - према старости, клиничкој слици и спо-
собностима. У Стационар се примају деца старости од 
10 година и навише, а тренутно је највећи број корисни-
ка старији од 20 година. За кориснике млађег и старијег 
узраста постоје одвојени блокови - спаваонице. Стацио-
нар поседује властиту кухињу и вешерај, као и уређено 
двориште са парком и клупама. Са корисницима ради 
10 дефектолога, а  ангажовани су још и радни терапеу-
ти, наставник физичког васпитања и неговатељи. Здравствену зашти-
ту у Стационар пружају лекар опште медицине, дечји психијатар и 12 
медицинских сестара. 

Корисницима је омогућено активно учествовање у разноврсним 
садржајима у складу са  индивидуалним могућностима и способнос-
тима. Активности су организоване кроз индивидуални и групни рад, 
у затвореном и отвореном простору. Рад са корисницима се одвија 
путем радно-окупационих активности и физичких активности.  Орга-
низује се и одлазак на базен, на приредбе, изложбе, такмичења, изла-
сци у град, излети.  Стационар поседује и опремљену сензорну собу 
која је од великог значаја за кориснике. 

 Уважавајући велики значај ове јединствене институције у Репуб-
лици Србији, ЈУБМЕС банка већ више година помаже њен рад. У скла-
ду  са исказаним  потребама стручног тима Стационара, донирали 
смо компјутерску опрему и неопходан намештај  за опремање њихо-
вих радних просторија. Стационар за децу и омладину са 

синдромом  утизма - Сензорна соба

Стационар за децу и 
омладину са синдромом 
аутизма

Стационар за децу 
и омладину са 
синдромом аутизма, 
Земун - Београд
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На иницијативу Кардиохируршког тима Института за здравствену 
заштиту мајке и детета  Републике Србије „ Др Вукан Чупић“, Нови 

Београд, крајем 1992.године је, уз помоћ ЈУБМЕС банке, основана Хума-
нитарна фондација За дечје срце. Седиште Фондације је на адреси ЈУБ-

МЕС банке. Током ове године обележиће се јубиларних 20 година деловања 
ове хуманитарне организације.

Основни циљ и мисија Фондације се остварују путем прикупљања по-
моћи за боље услове  оперативног лечења и рехабилитацију деце са урође-
ним манама срца и набавку неопходне медицинске опреме и апарата, као и 
за финансирање едукације кадрова специјализованих за поље дечије карди-
охирургије и програма  превенције и медицинских истраживања у овој об-
ласти.

У саставу Управног одбора ове хуманитарне организације су, поред 
представника ЈУБМЕС банке а.д. Београд и Института за  здравствену заштиту 

мајке и детета  Републике Србије „Др Ву-
кан Чупић“ и представници реномира-
них фирми - клијената Банке: МБ Фарма-
ком д.о.о., Шабац, и Беохемија д.о.о., Бе-
оград, који су и значајни покровитељи 
рада Фондације.

Кардиохируршки тим Института је 
стручно оспособљен да врши операције 
на затвореном и отвореном срцу деце 

Пример дугорочне сарадње са непрофитним сектором:                 

ФондацијаЗа дечје срце

Апарат за 
инвазивно 

праћење 
животних 
функција- 

монитор
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узраста од 0-16 година. Код животно угрожене новорођенчади, захва-
ти се раде и у првим данима живота. Према статистици Института, нај-
мања оперисана беба била тешка свега два килограма и тристотине 
грама. За успешно обављање оваквих операција неопходна је меди-
цинска опрема, потрошни материјал и лекови који се углавном увозе. 

Како би се кардиохирургија у нашој земљи што више приближила 
светским стандардима, Фондација наставља да прикупља средства. 
Уређаји као што су апарати за инвазивно праћење виталних функција 
(монитори), апарати за вентилаторну потпору (респиратори), апарати 
за кардиоваскуларну ултразвучну дијагностику,  апарат за спашавање 
крви  и др. неопходан су део опреме за кардиохируршко одељење. 
Од прикупљених средстава у последње две године, купљени су апа-
рат за EKG, инструменти за хируршке интервенције и медицинске 
лупе и уручени Одељењу кардиохирургије Института. Као једну од 
важнијих акција у организацији Фондације у коју је укључена Банка, 
наводимо прикупљање средстава за апарат ELECTA-DIDECO за интра-
оперативно спашавање крви за службу кардиохирургије Института.  

Институт „Др 
Вукан Чупић“, 
Београд
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Ватерполо савез 
Србије
Ватерполо савез Србије је међу најуспешнијим спортским асоцијацијама у 

нашој земљи. Поред имена СРБИЈА, на ватерполо карти света пише – шам-
пиони... то су победници Светске лиге, прваци Светског купа, најбољи на Ме-
дитерану, бронзани на Олимпијским играма, златни у Европи, на студентском 
шампионату.... Где год се окренеш: Србија - са одличним стручним штабом, фе-
номеналним играчима, клубовима који желе стално напред, публиком која 
прати своје љубимце и организацијом као ослонцем читаве приче.

Српски ватерполо је понос, српски ватерполо је бисер спорта на овим про-
сторима. Годинама носиоци ласкавог назива најбоље репрезентативне екипе у 
избору Олимпијског комитета Србије.

Ватерполо у Србији јуче, данас и сутра је сведен под једну реч: УСПЕХ.

Не треба заборавити: бројни српски асови и тренери су дали неизбрисив 
печат успесима југословенске и српско-црногорске комбинације. Данас се на 
мањем простору традиција наставља. Српски ватерполо је познат и признат са 
старом доктрином која га годинама држи у светском врху.

ЈУБМЕС банка активно подржава ову спортску асоцијацију од 2002.године. 
Од тог периода до данас, Ватерполо савез је на олимпијадама, регионалним и 
светским такмичењима освојио преко 20 медаља.  

После европског првенства у ватерполу одржаног почетком ове године у 
Холандији, на којем је наша  селекција освојила златну медаљу, са представни-
цима асоцијације договорен је наставак сарадње у периоду припрема за пред-
стојеће летње Олимпијске игре у Лондону.

Ватерполо 
репрезентација 
Србије, светски 
вицешампиони,  

Шангај - НР Кина, 
2011

Промовишемо 
значај спорта, 

позитивног 
такмичарског духа, 

здравог живота, 
посебно међу 

младима, који своју 
енергију треба 

да усмеравају 
на афирмацију 

вредности здравог, 
отвореног, 

инклузивног 
друштва, друштва 
дијалога, сарадње 

и солидарности. 
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Поштовањем права на рад, као фундаменталног права економско-со-
цијалног карактера, омогућавамо одржавање важног стуба концепта 

одрживог развоја - социјалне кохезије. Социјална кохезија је претпоставка 
демократског, просперитетног, стабилног друштва, а остваривање права на 
рад омогућава остваривање социјалне правде која је значајан фактор мира 
и безбедности на националном, регионалном и глобалном нивоу. 

Банка, кроз нормативну активност и праксу, у потпуности поштује пра-
ва на слободно удруживање и колективне уговоре. Поштују се уставне и 
законске одредбе о слободном удруживању, а Синдикат делује као самос-
тална, демократска и независна организација запослених у коју се они до-
бровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите 
професионалних, радних, економских и других права запослених. 

Готово сви запослени су чланови синдикалне организације ЈУБМЕС бан-
ке, која је члан Гранског синдиката финансијских организација. Овај синди-
кат има репрезентативни статус у оквиру плуралне структуре синдикалног 
организовања у Републици Србији. Синдикална организација Банке актив-
но учествује у хуманитарним акцијама у организацији гранског синдиката 
или их аутономно спроводи.  

  Синдикална организација ЈУБМЕС банке слободно учествује у из-
ради колективног уговора којим се уређују права, обавезе и одговорности 
из радног односа и међусобни односи учесника колективног уговора. Ор-
ганизација износи предлоге за израду финалног документа током прегово-
ра са менаџментом Банке. Рад Синдикалне организације је транспарентан 
и укључује активан приступ свих чланова Синдиката, кроз изношење пред-
лога, иницијатива и слично.     

Предуслови за остваривање права на рад у пуном значењу су елимини-
сање принудног рада и забрана дечијег рада. Поштујући важећу регулати-
ву и интерна акта која имплементирају наведене принципе Глобалног до-
говора УН, ЈУБМЕС банка потврђује своју опредељеност према вреднос-

Радни стандарди
Компаније 
треба да 
подрже  
право на 
слободно 
удруживање 
и право на 
колективне 
уговоре

Трећи принцип 
Глобалног 
дoговора

Ватерполо савез 
Србије
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тима социјалне правде и социјалне кохезије. У том циљу, запослени су 
упознати са садржином ратификованих међународних правних докуме-
ната којима се предвиђа укидање свих облика принудног рада и забра-
на дечијег рада, што је претпоставка поштовања дечијих права као сета 
људских права уопште. 

У складу са важећом регулативом и интерним актима, ЈУБМЕС бан-
ка и практично потврђује примену овог принципа. Забрањена је непо-
средна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и 
запослених, с обзиром на пол, језик, расу, боју коже, старост, здравстве-
но стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, 
брачни статус, политичко или друго уверење, социјално порекло и др. 
Забрањена је дискриминација у погледу услова запошљавања и избора 
кандидата за обављање одређеног посла, услова рада и свих права из 
радног односа, образовања, оспособљавања, усавршавања и др. 

 ЈУБМЕС банка посебно активно афирмише позитиван однос према 
лицима са проблемом инвалидитета и укључује се у акције којима подр-
жава већу запосленост лица ове категорије у различитим привредним 
секторима.  

Синдикална организација ЈУБМЕС банке – излет

Елиминација 
принудног 

рада
Забрана 

дечијег рада

Четврти и пети 
принцип Глобалног 

договора

Забрана дис-
криминације  
у вези са за-

пошљавањем 
и занимањем 

Шести принцип  
Глобалног договора
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Важно поље деловања ЈУБМЕС банке усмерено 
је на заштиту животне средине, односно ин-

теграцију еколошких принципа у корпоратив-
не активности. Здрава животна средина и рацио-
нално коришћење природних ресурса, су важна 
претпоставка  промовисања одговорног бизни-
са који економску конкурентност не одваја од по-
штовања еколошких стандарда. У актуелном пери-
оду европског интеграционог процеса, пословни 
субјекти не делују више као „изолована острва“ 
која не брину о еколошким аспектима својих по-
словних операција, већ успостављају нове проце-
дуре и праксе на пољу заштите животне средине 
као резултат примене одговарајућих међународ-
них докумената-стандарда, домаће регулативе и 
др., која се односи на питање животне средине.

У оквиру оперативних активности у овој об-
ласти којима се даје непосредан допринос зашти-
ти животне средине, ЈУБМЕС банка спроводи пла-
нове и програме који обухватају следеће области: 
дефинисање режима климатизације и коришћење 
фреона; рециклирање истрошених батерија и аку-
мулатора; коришћење телефакса, апарата за копи-
рање и штампача, употребе тонера и кертриџа; 
смањење потрошње канцеларијског папира и уп-
рављање отпадним канцеларијским папиром; за-

Животна средина

Лого акције „Очистимо Србију“
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мену неисправних и технолошки застарелих електронских 
уређаја и управљање електронским и електричним отпа-
дом; управљање и рециклажу отпадне стаклене и ПЕТ ам-
балаже и отпадних лименки; смањење потрошње кон-
зумне воде; коришћење и смањење потрошње електичне 
енергије, као и одржавање расвете и дизел агрегата; скла-
диштење опасних материја и др.

Рационално и одговорно коришћење необновљи-
вих природних ресурса и добара је претпоставка одржи-
вог развоја. У складу са Националном стратегијом одржи-
вог развоја, политика заштите животне средине је постала 
саставни део секторских политика и укључује и пословне 
субјекте реалног и финансијског сектора. Сагласно својим 
могућностима, Банка промовише одрживо коришћење 
природних ресурса и сарађује са Министарством за живот-
ну средину и просторно планирање, Агенцијом за заштиту 
животне средине и другим институцијама владиног и нев-
ладиног сектора релевантним за заштиту животне средине 
у реализацији пројеката усмерених на одрживо коришћење 
природних ресурса. 

У складу са Националном стратегијом одрживог развоја 
и Стратегијом управљања отпадом у Србији, Министарство 
животне средине и просторног планирања је 2009.године 
покренуло акцију Очистимо Србију. 

Један од значајних циљева акције је и издвајање хартије 
ради њене даље рециклаже. ЈУБМЕС банка је, у сарадњи са 
овлашћеном специјализованом компанијом, претходних 
година набавила и својим клијентима, партнерима и уста-
новама непрофитног сектора на подручју Града Београда 
дистрибуирала картонске кутије за прикупљање канцела-
ријског папирног отпада. Одговарајућим програмом зашти-
те животне средине акција је у ЈУБМЕС банци добила трајни 

карактер.

Компаније 
треба да 

предузимају мере 
предострожности 

у вези са 
животном 
средином

Компаније треба 
да предузимају 

мере ради 
промоције 

одговорности за 
животну средину 

Оснаживање 
развоја и ширење 

технологија 
заштите животне 

средине 

Седми, oсми и девети 
принцип Глобалног 

договора

Акција 
Очистимо 
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порука
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На препоруку Министарства за животну средину и просторно планирање, 
успостављена је сарадња са специјалним резерватом природе Резерват Увац 

д.о.о. Нова Варош, у оквиру којег делује и Фонд за заштиту птица грабљивица „Бе-
логлави суп“.

Клисура реке Увац, са меандрима и три језера (Увачко, Златарско и Радоињ-
ско) један је од драгуља нетакнуте природе на југозападу Србије, оаза приро-
дне лепоте и јединственог биодиверзитета. Подручје је богато бројним приме-
рима различитих облика крашке ерозије, укључујући и најдужи пећински сис-
тем у Србији.  Највеће је  станиште белоглавих супова.

Белоглави суп (Gyps Fulvus) је ретка врста орла-лешинара. Ова врста је ра-
није насељавала шире подручје западне Србије, да би средином 20.века, услед 
убрзане индустријализације, напустила сва станишта у земљи. Само захваљујући 

Сарадња са Резерватом Увац

Клисура 
реке Увац 
- меандри
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раду Резервата Увац, уз значајну помоћ домаћих и иностраних органа власти и 
невладиних организација, успело је поновно насељавање (реинтродукција) бе-
логлавог супа у Резервату. У контактима са надлежнима у Резервату договоре-
но је да ЈУБМЕС банка преузме обавезу да овој институцији пружа новчану по-
моћ за плаћање трошкова горива за возила којима се кланични отпад прено-
си на хранилиште белоглавог супа. Овај вид исхране популације лешинарских 
птица неопходан је због још увек недовољне популације животињских врста (а 
тиме и угинулих животиња) на подручју Резервата. 

Поред белоглавог супа, на овом подручју налази се једино гнездилиште ве-
ликог ронца (Mergus Merganser) у Србији, као и око 100 различитих других врс-
та птица, 11 врста риба и преко 200 биљних врста (таксона), што говори о вео-
ма израженом биодиверзитету ове територије. Резерват на дужи рок планира 
да изврши реинтродукцију других врста које су нестале из тог подручја (рис и 
две друге врсте орлова), за шта су неопходна улагања далеко изнад средстава 
којима тренутно располажу евентуални донатори, као и међудржавна сарадња 
са земљама које би биле спремне да извезу примерке тих ретких врста.

Белоглави суп 
(Gyps Fulvus)
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ЈУБМЕС банка је опредељена са да пружи максималан 
допринос елиминисању односно минимизирању 

корупције, која има негативан утицај, како на политичку, тако и на економс-
ку сферу друштва. Сви пословни субјекти, који теже конкурентности и рес-
пектабилности у међународном пословном окружењу, у своје пословне 
операције треба да интегришу принципе корпоративне друштвене одго-
ворности, уз истицање значаја 10.принципа - борбе против корупције.

Банка активно промовише такву платформу која је синергијски повеза-
на са свим циљевима који су дефинисани  европским интеграционим про-
цесом.  Подразумевајући да су кандидатура и чланство Републике Србије у 
Европској унији условљени, између осталог, остваривањем концепта здра-
вог и отвореног бизниса који укључује елементе пословне етике и искљу-
чује било који облик корупције и мита, чланице Глобалног договора у Ср-
бији су израдиле текст Декларације о борби против корупције.

Са поносом  истичемо да је ЈУБМЕС банка прва потписница овог до-
кумента међу чланицама националне мреже Глобалног договора УН.  До-
кументом је предвиђена обавеза поштовања највиших стандарда и актив-
ности у борби против корупције, као и израде извештаја са описом усвоје-
них аката и мера у области борбе против корупције, у складу са препору-
ком да се имплементирају смернице Глобалног договора о извештавању о 
10. принципу корпоративне друштвене одговорности – борби против ко-
рупције.

У циљу ефикасније и целовите примене наведеног документа, Банка је 
крајем 2011.године усвојила Кодекс борбе против корупције и сукоба ин-
тереса, као интегрални кровни доцумент. Кодекс се позива на основна акта 
Банке којима се спречава коруптивно понашање запослених и дефинишу 
индикатори коруптивног понашања. Кодексом се елаборира сет следећих 
докумената који је Банка усвојила, а којима се указује на могуће појаве зло-
употребе положаја или функције: 

-  Кодекс пословне етике Банке (скуп етичких норми које регулишу по-
нашање припадника једне професије), 

- Кодекс  професионалног банкарског понашања, 
-  Процедура за идентификовање, мерење, ублажавање и праћење ре-

путационог ризика.  

Борба против корупције
Компаније 
треба да се 
боре против 
корупције на                                                                              
сваком нивоу, 
укључујући 
изнуђивање и 
подмићивање

Десети принцип 
Глобалног договора
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Кодекс пословне етике наглашава повезаност профе-
сије и етичког понашања, односно нема професије без ети-
ке, нити је етика одржива без професионалности.  

Кључни документ који промовише опште етичке принци-
пе и норме професионалног понашања је Кодекс професио-
налног банкарског понашања, који је припремљен од стране 
Удружења банака Србије. То је целовит документ којим се ин-
тегришу општи етички принципи и норме професионалног 
банкарског понашања, а односе се на запослене у банкама и 
на све њихове пословне односе са клијентима.. 

Кодексом борбе против корупције и сукоба интереса 
се посебно наглашава да запослени у Банци имају обавезу 
да штите имовину клијената Банке и саме Банке, односно да 
службени положај или функција запослених не смеју ни у ком 
случају да се злоупотребе ради приватног интереса. Oвај до-
кумент утврђује следеће индикаторе који указују на појавне 
облике корупције због понашања запослених унутар Банке:

• Одавање банкарске пословне тајне,
• Саопштавање привилегованих информација,
• Сукоб интереса,
• Приватни аранжмани са странкама,
• Уговарање набавки роба и услуга и отуђење.
У циљу превенције корупције, односно њених појав-

них облика као што су злоупотреба положаја или уступање 
информација о запосленима у Банци или клијентима Бан-
ке, предвиђене су санкције за најтеже повреде радних дуж-
ности.

 Кодекс укључује мере и активности за ефикаснију при-
мену Декларације о борби против корупције. ЈУБМЕС банка 
је као прва чланица  националне мреже Глобалног догово-
ра  припремила први Извештај о  усвојеним актима и мерама 
у области борбе проти корупције. Извештај ће, на препору-
ку председaвајућег Радне групе за борбу против корупције 
националне мреже Глобалног договора УН, бити презенто-
ван на  Форуму о одрживости пословног сектора у оквиру 
Конференеције Рио +20, који ће бити одржан средином јуна 
2012.године у Рио де Жанеиру, Бразил..

Циљ свих наведених активности је достизање високог 
нивоа антикорупцијске културе и задовољење стандарда 
предвиђених националном Агендом приступања Европској 
унији.

ЈУБМЕС банка 
а.д. Београд 

– прва 
потписница                                                                                    

Декларације 
за борбу 

против 
корупције  

националне 
мреже 

Глобалног 
договора УН

Нема профе-
сије без ети-

ке, нити је                               
етика одр-

жива без 
професио-

налности
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Средњорочна и дугорочна одрживост тржишно кон-
курентне и респектабилне позиције ЈУБМЕС бан-

ке у домаћем и регионалном банкарско-финансијском 
сектору, потврђена кроз пружање широке палете са-
времених производа и услуга са приоритетним усме-
рењем на корпоративни сектор, биће обезбеђена раз-
војем новог концепта интегрисаног менаџмента ква-
литета, уз примену одговарајућих стандарда ISO 9001, 
14001 и 27001. Процесом примене нових стандарда отвара се важно поље за 
унапређење менаџмента и у оквиру корпоративне друштвене одговорности. 

Прогрес и оснаживање различитих активности на пољу поштовања прин-
ципа Глобалног договора доказ су наше трајне посвећености друштвено од-
говорном пословању, што је наша трајна пословна и стратешка оријента-
ција. Конкурентно позиционирање на националном и регионалном тржишту 
уз стално унапређење палете производа и услуга примарно корпоративним 
клијентима, уз уважавање друштвено одговорног пословања и ширење култу-
ре одговорног бизниса на интерном и екстерном плану, активна улога у мрежи 
Глобалног договора УН и примена савремених стандарда у банкарском посло-
вању - слика су нове, напредне фазе у примени принципа корпоративне друш-
твене одговорности.

ЈУБМЕС банка ће наставити да развија активности којима се промовишу 
принципи одговорног бизниса, да унапређује стандарде, процедуре, праксу 
и вредности здравог и отвореног бизниса, да развија везе са свим заинтере-
сованим групама и  поштује развојне циљеве на локалном и националном ни-
воу, проистекле из агенде актуелне и будућих фаза европског интеграционог 
процеса. 

У наредном периоду, Банка ће потврђивати  своју позицију препознатљи-
вог и репрезентативног друштвеног одговорног субјекта који унапређује међу-
секторску сарадњу као важну компоненту друштвено одговорног пословања и 
тиме доприноси остваривању стратешког концепта - одрживог развоја. 

Унапређење Друштвено 
Одговорног Пословања - Трајна 
Оријентација Јубмес Банке
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Признања за допринос Банке у области 
друштвено одговорног пословања




