
ДИРЕКТОРАТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА И СТАТИСТИКУ 14. март 2013. 

Одељење за монетарну и финансијску статистику 
 
 
 

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА 

у вези са Извештајем о потраживањима и обавезама давалаца финансијског лизинга 

по секторима, Прегледoм стања хартија од вредности у активи давалаца финансијског лизинга 

и Прегледом потраживања по основу финансијског лизинга и кредита 

датих сектору становништва по наменама 
 

 
1.  Како се поједине групе рачуна и рачуни из Правилника о контном оквиру и 

садржини рачуна у контном оквиру за даваоце финансијског лизинга класификују по 

одговарајућим финансијским инструментима за потребе Извештаја о потраживањима и 

обавезама давалаца финансијског лизинга по секторима (СРБ-ЛИЗИНГ)? 

 
У Извештају о потраживањима и обавезама давалаца финансијског лизинга по секторима 

(СРБ-ЛИЗИНГ), на позицији AF.9 – нефинансијска имовина класификује се искључиво 

нефинансијска имовина (стална и обртна имовина), односно следећи рачуни: 010, 011, 012, 

014, 015, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 10, 11, 12, 13 и 14. 
 

 
Рачуни 016, 028, 05, 15, 16 и 250 класификују се на позицију AF.81 – трговински кредити и 

аванси. У трговинске кредите и авансе у пасиви PF.81 класификују се рачуни 430 и 460. 

 
На позицију AF.89 – друга потраживања класификују се следећи рачуни и групе рачуна: 200, 

21, 22, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 26, 27, 28. 
 

 
У друге обавезе PF.89 класификују се рачуни и групе рачуна 40, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 

437, 438, 439, 45, 461, 462, 463, 465, 467, 468, 469, 47,48 и 49. 
 

 
2.   Како  класификовати  Фонд   за   развој  Републике  Србије   по  институционалном 

сектору? 

 
Фонд за развој Републике Србије класификује се на сектор S.1311 – републички органи и 

организације. 

 
3.   Како класификовати учешће у капиталу код Асоцијације лизинг компанија Србије? 

 

 
Учешће у капиталу код Асоцијације лизинг компанија Србије класификује се као удео AF.519, 

сектор S.126 – помоћне финансијске институције. 
 

 
4.   Како се врши класификација потраживања по основу финансијског лизинга и датих 

кредита(AF.4) и примљени кредити (PF.4) по рочности? 



Потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита (AF.4) и примљени кредити 

(PF.4) класификују се искључиво према оригиналној (уговореној) рочности, а не према 

преосталој рочности. 

 
5.  Како се приказују доспела а ненаплаћена потраживања по основу финансијског 

лизинга? 

 
Доспела а ненаплаћена потраживања по основу финансијског лизинга приказују се у оквиру 

финансијског инструмента потраживања по основу финансијског лизинга и датих кредита 

(AF.4). Tа потраживања класификују се према оригиналној (уговореној) рочности. На пример, 

уколико је уговорен финансијски лизинг оригиналне рочности пет година, доспела а 

ненаплаћена потраживања по основу овог посла класификују се као потраживања по основу 

финансијског лизинга и датих кредита од једне до пет година (AF.4204). 

 
6.  Који матични број се уноси у извештају ХОВ-ЛИЗИНГ за дужничке хартије од 

вредности које је издала Влада Републике Србије? 

 
Уноси се матични број Министарства финансија и привреде – Управа за трезор 07001410. 

 

 
7.   Која привредна друштва се класификују на сектор S.127 – повезане финансијске 

институције? 

 
На сектору S.127 – повезане финансијске институције приказују се холдинг компаније, а не 

повезана правна лица која улазе или не улазе у круг консолидације. 

 

8. Како се врши класификација кредита по наменама за сектор становништва? 

 

Код потрошачких кредита приказују се сви кредити који су одобрени физичким лицима за 

куповину робe и услуга искључиво за личну потрошњу и употребу (нпр. кредит за куповину 

намештаја, телевизора, кућних апарата, моторног возила и сл.). Код осталих кредита приказују 

се сви кредити који не спадају у потрошачке и стамбене кредите (нпр. кредити који су 

одобрени предузетницима ради обављања предузетничке делатности и сл.).  

 


