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_________________________________ 
(пословно име и седиште банке) 

 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА ВИСИНЕ ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА БАНКЕ  

са стањем на дан ___________ године 
 

А. Секторска структура 
(у хиљадама динара) 

Редни 
број  

СЕКТОР  

Бруто 
књигов. 

вредност 
проблем. 
кредита 

последњег 
дана 

претходног 
месеца  

Повећање 
по основу 

нових 
проблем. 
кредита  

Престанак статуса проблем. кредита  

Смањење 
по основу 

отписа  

Повећање 
(смањење) 
по основу 
курсних 
разлика  

Остале 
промене  

Бруто 
књигов. 

вредност 
проблем. 
кредита 

последњег 
дана 

извештајног 
месеца  

по основу 
наплате  

по основу 
уступања/пр-
одаје трећем 

лицу  

по основу 
реструктур-

ирања  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1.  СЕКТОР ФИНАНСИЈА И 
ОСИГУРАЊА  

                           

1.1.  Банке у земљи и остало 
монетарно посредовање  

                           

1.2.  Друштва за осигурање                             

1.3.  Пензијски фондови                             

1.4.  Финансијски лизинг                             

1.5.  Помоћне делатности у 
пружању финансијских 
услуга и осигурању - 
друштва за управљање 
пензијским фондовима, 
друштва за управљање 
инвестиционим 
фондовима, Београдска 
берза, Централни 
регистар, депо и клиринг 
хартија од вредности, 
мењачи, брокерско-
дилерска друштва, 
Удружење банака Србије и 
сл.  

                           

1.6.  Поверенички, 
инвестициони и слични 
фондови, осим новчаних 
фондова  

                           

1.7.  Делатност холдинг 
компанија  

                           

1.8.  Остале услуге 
кредитирања и 
финансирања, осим 
осигурања и пензијских 
фондова  

                           

1.9.  Фондови очувања 
вредности имовине 
(новчани фондови - 
отворени инвестициони 
фондови)  

                           

2.  СЕКТОР ЈАВНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА  

                           

2.1.  Пољопривреда, 
шумарство, рибарство  

                           

2.2.  Рударство, прерађивачка 
индустрија, снабдевање 
водом, управљање 
отпадним водама, 
контролисање процеса 
уклањања отпада и сличне 
активности  

                           

2.3.  Снабдевање електричном 
енергијом, гасом и паром и 
климатизација  

                           

2.4.  Грађевинарство                             

2.5.  Трговина на велико и 
трговина на мало, 
поправка моторних возила 
и мотоцикала  

                           

2.6.  Саобраћај и складиштење, 
услуге смештаја и исхране, 
информисање и 
комуникације  

                           



2.7.  Пословање некретнинама, 
стручне, научне, 
иновационе и техничке 
делатности, 
административне и 

помоћне услужне 
делатности, уметност, 
забава и рекреација, 
остале услужне 
делатности  

                           

3.  СЕКТОР ПРИВРЕДНИХ 
ДРУШТАВА  

                           

3.1.  Пољопривреда, 
шумарство, рибарство  

                           

3.2.  Рударство и прерађивачка 
индустрија, снабдевање 
водом, управљање 
отпадним водама, 
контролисање процеса 
уклањања отпада и сличне 
активности  

                           

3.3.  Снабдевање електричном 
енергијом, гасом и паром и 
климатизација  

                           

3.4.  Грађевинарство                             

3.5.  Трговина на велико и 
трговина на мало, 
поправка моторних возила 
и мотоцикала  

                           

3.6.  Саобраћај и складиштење, 
услуге смештаја и исхране, 
информисање и 
комуникације  

                           

3.7. Пословање некретнинама, 
стручне, научне, 
иновационе и техничке 
делатности, 
административне и 
помоћне услужне 
делатности, уметност  

                           

4.  СЕКТОР ПРЕДУЗЕТНИКА                             

5.  ЈАВНИ СЕКТОР                             

5.1.  Републички органи и 
организације  

                           

5.2.  Фондови обавезног 
социјалног осигурања  

                           

5.3.  Аутономна покрајина - 
покрајински органи и јавне 
службе  

                           

5.4.  Јединице локалне 
самоуправе - органи и 
јавне службе јединица 
локалне самоуправе  

                           

5.5.  Правна лица из области 
друштвених делатности 
која се финансирају из 
републичког буџета  

                         

5.6.  Правна лица из области 
друштвених делатности 
која се финансирају из 
покрајинског буџета  

                           

5.7.  Правна лица из области 
друштвених делатности 
која се финансирају из 
буџета локалне 
самоуправе  

                           

6.  СЕКТОР 
СТАНОВНИШТВА  

                           

6.1.  Домаћа физичка лица                             

6.2.  Страна физичка лица - 
резиденти  

                           

7.  СЕКТОР СТРАНИХ ЛИЦА                             

7.1.  Стране банке                             

7.2.  Страна правна лица (осим 
банака)  

                           

7.3.  Страна физичка лица                             

7.4.  Домаћа физичка лица - 
нерезиденти  

                           

7.5.  Екстериторијалне 
организације и тела  

                           

8.  ПРИВАТНА 
ДОМАЋИНСТВА СА 
ЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 
И РЕГИСТРОВАНИ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ 
ПРОИЗВОЂАЧИ  

                           



8.1.  Приватна домаћинства са 
запосленим лицима  

                           

8.2.  Регистровани 
пољопривредни 
произвођачи  

                           

9.  СЕКТОР ДРУГИХ 
КОМИТЕНАТА  

                           

9.1.  Непрофитна правна лица и 
комитенти друштвених 
делатности који се не 
финансирају из буџета  

                           

9.2.  Правна лица и комитенти 
друштвених делатности 
који се не финансирају из 
буџета  

                           

9.3.  Банке у стечају                             

9.4.  Друга правна лица - 
нефинансијски сектор у 
стечају  

                           

9.5.  Предузетници у стечају                             

9.6.  Остале финансијске 
организације у стечају 

                           

 
Б. Структура пласмана физичким лицима  

(у хиљадама динара) 

Редн
и 

број 

Назив 
позиције 

Бруто књигов. 
вредност 
проблем. 
кредита 

последњег дана 
претходног 

месеца 

Повећање по 
основу нових 

проблем. 
кредита  

Престанак статуса проблем. кредита 

Смањење 
по основу 

отписа  

Повећање 
(смањење) 
по основу 
курсних 
разлика  

Остале 
промене 

Бруто књигов. 
вредност 
проблем. 
кредита 

последњег 
дана 

извештајног 
месеца 

по основу 
наплате 

по основу 
уступања/ 

продаје 
трећем лицу 

по основу 
реструктури-

рања  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1. 
Готовински 
кредити                            

2. 
Кредитне 
картице                            

3. 

Минусни 
салдо по 
текућим 
рачунима                            

4. 
Потрошачки 
кредити                            

5. 
Пољопривре-
дна 
делатност                            

6. 
Обављање 
других 
делатности                            

7. 
Стамбена 
изградња                            

8. 
Кредити за 
куповину 
аутомобила                            

9. Остало                            

УКУПНО                            

   

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 физичким лицима подразумевају се следеће категорије: становништво, предузетници, приватна домаћинства са запосленим лицима и 
регистровани пољопривредни произвођачи (износ у рубрици Укупно у делу Б. обрасца мора бити једнак збиру износа на позицијама 4, 6 и 8 из дела А. 
обрасца).  

   

У _____________________________,________20_______. године    Извештај сачинио-ла  

_________________________________       __________________________ 

Телефон за контакте:       (потпис) 
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