
ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА 

(„Службени гласник РС“ бр. 8/2019 – у даљем тексту: Одлука) 
 
 

бр. питања  1. 

Образац ДТИ   

питање Да ли се у обрасцу ДТИ приказује износ кредита 
обезбеђених наменским депозитом који испуњава услове 
за признавање првокласног средства обезбеђења? 

одговор У одговарајућим редовима у обрасцу ДТИ приказује се 
податак о класификованим кредитима у категорију Д по 
основу прекорачења степена кредитне задужености, 
односно податак о класификованим кредитима у категорију 
Д по основу непостојања податка о степену кредитне 
задужености при чему се класификација потраживања 
врши у складу са одредбама одлуке којом се уређује 
класификација билансне активе и ванбилансних ставки 
банке  (ако су испуњени услови за класификацију у 
повољнију категорију од категорије Д предметно 
потраживање неће се приказати у наведеним редовима 
ДТИ обрасца). 
 
С друге стране, подаци о укупном износу кредита 
одобреним физичким лицима, као и подаци о износу 
кредита по појединим рачунима приказују се у бруто 
износу без умањивања за износ потраживања који је 
обезбеђен првокласним или другим средством 
обезбеђења. 

 

бр. питања  2. 

Обрасци 
КА1, КА2, 
КА5, ВИ-ЛИ и 
ИРП 

 

питање Имајући у виду укидање обавезе укључивања потребне 
резерве за процењене губитке у обрачун адекватности 
капитала почев од 1. јануара 2019. године на који начин је 
потребно попуњавати колоне и редове извештаја 
прописаних Одлуком о извештавању банака („Службени 
гласник РС“, бр.  125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 
69/2016 103/2016, 101/2017, 46/2018 и 8/2019) где је 
захтеван одговарајући податак у вези са овом резервом. 

одговор Попуњавање колона и редова којима је захтеван 
одговарајући податак у вези са потребном резервом за 
процењене губитке појашњено је у оквиру Упутства за 
електронско достављање података из области контроле 
пословања банака, за банке и банкарске групе (у 
одговарајуће позиције је потребно уписати нуле). 

 

бр. питања  3. 



Образац ДТИ  

питање У обрасцу ДТИ у табелама под „В” и „Г” у наслову табеле 
пише: “Кредити физичким лицима којима није одобрен 
нови кредит почев од 1. јануара 2019. године”. Да ли се у 
табелама “В” и “Г” попуњавају подаци за све кредите 
одобрене до 31. децембра 2018. године или само за 
кредите којима банка није одобрила (тј. одбила) нови 
пласман за поднети захтев од 1. јануара 2019. године? 

одговор У обрасцу ДТИ у табелама „В” и „Г” уносе се подаци за све 
кредите одобрене физичким лицима до 31. децембра 2018. 
године ако тим лицима није одобрен нови кредит почев од 
1. јануара 2019. године. Ако је након 1. јануара 2019. 
године физичком лицу одобрен нови кредит, подаци о 
свим кредитима одобреним том лицу, укључујући и 
кредите који су том лицу одобрени до 31. децембра 2018. 
године приказују се само у табелама „А” и „Б” у обрасцу 
ДТИ. 

 

бр. питања  4. 

Образац ДТИ  

питање У обрасцу ДТИ у Напомени под 3. се наводи: 
„У колону Укупан износ кредита одобрених физичким 
лицима уноси се збир припадајућих делова стања на 
рачунима групе 10 – Кредити дати у динарима и групе 20 – 
Кредити и пласмани дати у страној валути, осим рачуна 
109 – Исправка вредности кредита датих у динарима, 
односно рачуна 209 – Исправка вредности кредита и 
пласмана датих у страној валути, који се односе на 
кредите одобрене физичким лицима (ССКР шифре: 60, 61, 
72 и 73). “  
Да ли се мисли на врсту кредита/изложености чији је 
основни рачуноводствени конто наведен а не стање по том 
конту, уколико је циљ предложеног извештаја контрола 
обрачуна капиталних захтева за кредитни ризик. 

одговор Приликом рачунања процента (степена) кредитне 
задужености, ради одређивања у који ће се од понуђених 
интервала кредитне задужености изложености банке 
према једном дужнику разврстати, узима се у обзир 
целокупна изложеност према том дужнику (укључујући и 
камате и накнаде) што произлази из начина утврђивања 
месечних кредитних обавеза прописаног одлуком којом се 
уређује класификација билансне активе и ванбилансних 
ставки банке. С друге стране, у колонама обрасца ДТИ у 
којима се захтевају подаци о укупном износу кредита 
одобреним физичким лицима, као и подаци о износу 
кредита по појединим рачунима уноси се износ главнице 
потраживања по кредиту, тј. припадајући део стања на 
релеватним рачунима групе 10 и групе 20 (осим рачуна 109 
и 209). Наведено је из разлога што се одбитне ставке 
прописане одлуком којом се уређује адекватност капитала 
банке примењују само на главницу потраживања по 



кредиту, те образац ДТИ  има за циљ да податке о 
књиговодстевном стању главнице потраживања прикаже у 
односу на утврђен интервал кредитне задужености којима 
све изложености према једном дужнику припадају. 

 

бр. питања  5. 

Образац ДТИ  

питање Да ли се подаци о степену кредитне задужености 
посматрају у моменту одобрења? 

одговор Да,  приликом попуњавања табела „А” и „Б” узима се обзир 
податак о степену кредитне задужености у моменту 
одобрења новог кредита (после 1. јануара 2019. године), 
док је за потребе попуњавања табела „В” и „Г” у обрасцу 
ДТИ релевантан податак о степену кредитне задужености 
при одобрењу последњег кредита дужнику, односно при 
последњем ажурирању кредитног досијеа тог дужника. 
Конкретно, на извештајни датум узима се у обзир податак 
о проценту кредитне задужености дужника у моменту кад 
му је одобрен нови кредит у току референтног извештајног 
периода (нпр. ако је у јануару 2019. године дужнику 
одобрен нови кредит, банка ће за потребе попуњавања 
обрасца ДТИ са стањем на 31. март 2019. године 
користити тај проценат приликом одобрења тј. неће га 
поново утврђивати на извештајни датум).   

 

бр. питања  6. 

Образац ПРК  

питање У Одлуци није предвиђено извештавање везано за ризик 
концентрације (Образац ПРК). Да ли би требало? 

одговор Образац Показатељ ризика концентрације је као Прилог 1 
одштампан уз Одлуку о управљању ризиком концентрације 
по основу изложености банке одређеним врстама 
производа („Службени гласник РС“, бр. 103/2018) и њен је 
саставни део. Подаци прописани тим обрасцом достављају 
се у електронској форми у складу са упутствoм Народне 
банке Србије којим се уређује електронско достављање 
ових података и које се објављује на интернет 
презентацији Народне банке Србије. 

 

бр. питања  7. 

Образац ДТИ  

питање У вези са табелема А. и В. у обрасцу ДТИ уколико клијент 
има стамбени кредит (рачун 106) из 2012. године и нови 
кеш кредит (рачун 107) одобрен у јануару 2019. године да 
ли се оба кредита приказују у табели А или се кредит 
одобрен у 2012. години приказује у табели В. а кредит 
одобрен 2019. године у табели А? 

одговор С обзиром да се у табели А. приказују (сви) кредити 
физичким лицима којима је одобрен (бар један) нови 
кредит почев од 1. јануара 2019. године (груписани по 
интервалима кредитне задужености – према критеријуму 



уговорене рочности) потребно је оба кредита из наведеног 
примера приказати у оквиру ове табеле. 

 

бр. питања  8. 

Образац ДТИ  

питање Да ли се у извештају ДТИ, у табелама А. и Б, под 
кредитима физичким лицима којима је одобрен нови 
кредит почев од 1. јануара 2019. године подразумевају сви 
одобрени кредити том физичком лицу без обзира на датум 
пуштања кредита, уколико је бар један од њих пуштен 
након 1. јануара 2019 или само они кредити који су 
пуштени након 1. јануара 2019. године? 

одговор У табелама А. и Б приказују се сви кредити физичким 
лицима којима је одобрен бар један нови кредит почев од 
1. јануара 2019. године. 

 

бр. питања  9. 

Образац ДТИ  

питање Клијенту су пуштена три кредита: 
1 – потрошачки кредит пуштен клијенту у току 2018. 
године, ДТИ клијента у моменту пуштања кредита је био 
30%, 
2 - готовински кредит пуштен клијенту у јануару 2019. 
године, ДТИ клијента у моменту пуштања је био 40% и  
3 - потрошачки кредит за куповину аутомобила у марту 
2019. године, ДТИ клијента у моменту пуштања конкретног 
кредита је био преко 60%. 
 
Уколико сва три кредита треба да буду приказана у табели 
А и Б, као кредити физичким лицима којима је одобрен 
нови кредит почев од 1. јануара 2019. године, да ли се сва 
три кредита приказују у реду за ДТИ од 60%-69,99% или  
одвојено и то на начин да се  кредит број 1 приказује у 
реду за ДТИ од 30%–39,99%, кредит број 2 у реду 40%–
49,99% и  кредит број 3 у реду 60%–69,99% ? 

одговор У наведеном примеру потребно је сва три кредита 
приказати у одговарајућим колонама у табелама А. и Б. у 
оквиру реда који приказује интервал „Степена кредитне 
задужености при одобрењу новог кредита“  од 60%-
69,99%.   

 

бр. питања  10. 

Образац ДТИ  

питање Да ли се у табелама А. и Б. приказују само износи 
пласмана који су одобрени од 1. јануара 2019. године или 
се приказују сви пласмани клијенту без обзира да ли су 
одобрени пре или након 1. јануара 2019. године уколико тај 
клијент има бар један пласман одобрен након 1. јануара 
2019? 

одговор У табелама А. и Б приказују се сви кредити физичким 
лицима којима је одобрен бар један нови кредит почев од 



1. јануара 2019. године 

 

бр. питања  11. 

Образац ДТИ  

питање Ако се у табелама А. и Б.  у првом извештају прикажу сви 
пласмани клијенту уколико је бар један од њих одобрен 
након 1. јануара 2019. године и приказан је нпр. у распону 
кредитне задужености од 20%-29.99%, а у неком следећем 
извештајном периоду (нпр. за треће тромесечје 2019. 
године) клијенту се одобри нови пласман чијим одобрењем 
се степен задужености повећао на нпр. 40%-49.99%, да ли 
се сада комплетна изложеност према том клијенту 
приказују у оквиру линије 40%-49.99%? 

одговор Да, будући да се за потребе попуњавања обрасца ДТИ 
узима у обзир податак о степену кредитне задужености при 
одобрењу новог кредита, што је у конкретном примеру 
кредит одобрен у току трећег тромесечја 2019. године.  
Напомињемо да се ради одређивања у који ће се од 
понуђених интервала кредитне задужености изложености 
банке према једном дужнику разврстати, узима у обзир 
целокупна изложеност према том дужнику (укључујући и 
камате и накнаде), а да се у колонама обрасца ДТИ у 
којима се захтевају подаци о укупном износу кредита 
одобреним физичким лицима, као и подаци о износу 
кредита по појединим рачунима уноси  износ главнице 
потраживања по кредиту, тј. припадајући део стања на 
релеватним рачунима групе 10 и групе 20 (осим рачуна 109 
и 209) – видети питање и одговор под 4.   

 

бр. питања  12. 

Образац 
ДТИ  

 

 

питање Да ли збир укупно у А и В делу треба да су једнаки износу 
из ССКР-а на рачунима групе 10 и 20 без исправки 
вредности за секторе 60,61,72,73? 

одговор Да, будући да је у тачки 3. Напомена уз образац ДТИ 
појашњено да се у колону Укупан износ кредита одобрених 
физичким лицима уноси збир припадајућих делова стања 
на рачунима групе 10 – Кредити дати у динарима и групе 
20 – Кредити и пласмани дати у страној валути, осим 
рачуна 109 – Исправка вредности кредита датих у 
динарима, односно рачуна 209 – Исправка вредности 
кредита и пласмана датих у страној валути, који се односе 
на кредите одобрене физичким лицима (ССКР шифре: 60, 
61, 72 и 73). 

 

бр. питања  13. 

Образац ДТИ  

питање Да ли у оквиру позиције “Класификовано у категорију Д по 
основу прекорачења степена кредитне задужености” и у 



оквиру позиције “Класификовано у категорију Д по основу 
непостојања податка о степену кредитне задужености” 
улазе сви кредити класификовани у категорију Д према 
степену кредитне задужености на дан састављања 
Извештаја о степену кредитне задужености или само 
кредити који су иницијално – приликом одобрења новог 
кредита били класификовани у Д на основу степену 
кредитне задужености? 

одговор На позицијима “Класификовано у категорију Д по основу 
прекорачења степена кредитне задужености” и 
“Класификовано у категорију Д по основу непостојања 
податка о степену кредитне задужености” уносе се подаци 
о класификацији у категорију Д по наведеним основама, 
при чему се класификација потраживање врши у складу са 
одредбама одлуке којом се уређује класификација 
билансне активе и ванбилансних ставки банке. Дакле, 
приликом попуњавања наведених редова/позиција у 
обрасцу ДТИ полази се од података које је банка дужна да 
тромесечно доставља Народној банци Србије кроз 
извештаје о износу и класификацији своје билансне активе 
и ванбилансних ставки. 
 

 

бр. питања  14. 

Образац ДТИ  

питање Да ли позиције “Класификовано у категорију Д по основу 
прекорачења степена кредитне задужености” и 
“Класификовано у категорију Д по основу непостојања 
податка о степену кредитне задужености” укључују износе 
који су већ приказани у табелама А и Б изнад и 
распоређени у редовима према степену кредитне 
задужености. 

одговор На позицијима “Класификовано у категорију Д по основу 
прекорачења степена кредитне задужености” и 
“Класификовано у категорију Д по основу непостојања 
податка о степену кредитне задужености” уноси се 
релевантан део износа потраживања који су већ приказани 
у табелама А. и Б. изнад и распоређени према степену 
кредитне задужености, а који испуњавају услове да се 
класификују у категорију Д сагласно одредбама одлуке 
којом се уређује класификација билансне активе и 
ванбилансних ставки банке (ако су испуњени услови за 
класификацију у повољнију категорију од категорије Д 
предметно потраживање неће се приказати у наведеним 
редовима ДТИ обрасца). 

 
 
 
 


