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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА ТАБЕЛА 
 

 

Дефиниције ставки спољног дуга усаглашене су са смерницама Међународног монетарног 

фонда. 

 

 

II. ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СА ИНОСТРАНСТВОМ 

 

Спољни дуг Републике Србије 

 

Са објављивањем стања дуга на дан 31. маја 2014. извршено је ажурирање стања спољног 

дуга од 2000. до последњег извештајног периода. Подаци који су објављени од 2000. до 

2013. су коначни (на годишњем нивоу од 2000. до 2011, а за 2012. и 2013. су тромесечни), 

а од 2014. подаци су прелиминарни и ажурирају се тромесечно. 

Спољни дуг Републике Србије обрачунава се по принципу „доспелог дуга“, који обухвата 

износ дуга по главници и износ доспеле обрачунате камате која није плаћена. Стање 

спољног дуга приказано је по номиналној вредности у милионима евра. 

 

У табели 2.8 дуг је приказан по међународним, државним и приватним кредиторима, и то:  

 

1) Међународне финансијске организације (Међународни монетарни фонд - ММФ, 

групација Светске банке: Међународна банка за обнову и развој – ИБРД, Међународно 

удружење за развој - ИДА и Међународна финансијска корпорација - ИФЦ, ЕУРОФИМА, 

Европска инвестициона банка - ЕИБ, Европска унија – ЕУ, Развојна банка Савета Европе – 

ЦЕБ, Европска банка за обнову и развој - ЕБРД);  

2) Владе и владине агенције, у оквиру чега се дуг према Париском клубу поверилаца,  

страним владама и развојним банкама страних влада исказује посебно;  

3) Банке у оквиру Лондонског клуба поверилаца;  

4) Дуг по основу државних хартија од вредности (еврообвезнице) емитованих 

на иностраном финансијском тржишту;  

5) Осталe финансијске организације (почев од јуна 2015, услед рекласификације 

појединих страних кредитора, уведена је нова категорија "Остале финансијске 

организације" која обухвата кредиторе који су претходно били распоређени у категорији 

"ЕФСЕ" и делове категорија "Развојне банке и агенције страних влада" и "Остали 

кредитори"); 

6) Остали кредитори (остале комерцијалне банке  и страни добављачи); 

7) Клиринг – дуг према бившој Чехословачкој. 

 

У табели 2.9 дуг је приказан према врсти дужника, тј. по секторима:  

 

1) Спољни дуг јавног сектора Републике Србије обухвaта дуг државе (у који је укључен 

дуг Косова и Метохије по кредитима који су закључени пре доласка мисије КФОР-а, 

нерегулисан дуг према Либији и клириншки дуг према бившој Чехословачкој), Народне 
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банке Србије, локалне самоуправе, фондова и агенција које је основала држава и дуг за 

који је издата државна гаранција; 

2) Спољни дуг приватног сектора Републике Србије обухвaта дуг банака, предузећа и 

осталих сектора, за који није издата државна гаранција. Спољним дугом приватног 

сектора нису обухваћени кредити закључени пре 20. децембра 2000. по којима се не врше 

плаћања, али је износ тог дуга за последњи извештајни месец приказан у фусноти. 

 

Стање дуга у табелама је приказано и по уговореној рочности: краткорочни дуг укључује 

дуг с роком доспећа од годину дана и краће, а преко тог периода дуг се сврстава у 

дугорочни. 

 


