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ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ ПО ДУЖНИЦИМА ИЗ НЕФИНАНСИЈСКОГ И НЕДРЖАВНОГ СЕКТОРА
са стањем на дан _________. године

____________________________
(пословно име и седиште банке)

(у хиљадама динара)

Редни
број

Ознака
повезаности Врста лица Матични број

/ ЈМБГ / шифра
Шифра
сектора

Бруто књиговодствена
вредност

проблематичних
кредита

Исправка вредности
проблематичних

кредита

Бруто књиговодствена
вредност кредита који

се не сматрају
проблематичним

Исправка вредности
кредита који се не

сматрају
проблематичним

1 2 3 4

1

2

…

Остали
дужници
(збирно)

Напомене:
1. Под појмом укупни кредити подразумевају се кредити, доспела потраживања по основу кредита и камате и накнаде по основу кредита, исказани у билансу стања.
2. Под појмом проблематични кредити подразумева се стање укупног преосталог дуга појединачног кредита (укључујући и износ доцње):
- по основу кога је дужник у доцњи (на начин предвиђен одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке) дуже од 90 дана, или по основу плаћања камате или главнице,
- по коме је камата у висини тромесечног износа (и виша) приписана дугу, капитализована, рефинансирана или је њено плаћање одложено,
- по основу ког дужник касни мање од 90 дана али је банка проценила да је способност дужника да отплати дуг погоршана и да је отплата дуга у пуном износу доведена у питање.
3. Под нефинансијским и недржавним секторима подразумевају се сектори који се означавају следећим шифрама секторске структуре датим у Прилогу 3 уз Одлуку о прикупљању, обради и достављању
података о стању и структури рачуна из Контног оквира ("Службени гласник РС", бр. 71/2014 и 135/2014): 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 60, 61, 71, 72, 73, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94 и
95.
4. У извештају се појединачно приказују или сви дужници банке из нефинансијског и недржавног сектора чији проблематични кредити збирно чине 90% укупних проблематичних кредита банке или 2000
највећих дужника с проблематичним кредитима у банци (у зависности од тога који број дужника је мањи), док се сви преостали дужници банке с проблематичним кредитима приказују збирно у једном реду.

У _____________________________,______20__. године Извештај сачинио-ла
_________________________________ __________________________

Телефон за контакте: (потпис)
_________________________________

Имејл адреса:
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