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УМЕСТО УВОДА 
 

Седамнаест година Кредитног бироа у Србији 

 

Већ 17 година Кредитни биро је саставни део банкарског посла у Србији, али и 

свакодневног живота практично свих грађана и предузећа у нашој земљи. Као 

такав, добро је познат већини, али и даље остаје потреба да разјаснимо и улогу 

Кредитног бироа и још више, путеве његовог развоја, код нас и у свету.  

Кредитни биро је регистар обавеза физичких и правних лица према банкама и 

другим пружаоцима финансијских услуга као и о уредности у њиховом 

измиривању. Значај Кредитног бироа и кредитних информација за банке је 

данас вишеструк, а највише пажње се посвећује коришћењу самих Извештаја 

Кредитног бироа као базичном елементу сваког система Кредитног 

извештавања.  

Кредитни биро данас представља саставни део банкарске, финансијске и 

правне инфраструктуре наше земље, део процедура и свакодневних кредитних 

процеса у банкама. Ипак, важно је указати да је то само један од елемената 

процеса одобрења кредита или друге услуге и да уз Извештај Кредитног бироа 

банке користе и многе друге изворе података и информација. Оно што разликује 

Кредитни биро од других извора информација јесте његова улога односно 

принципи којима је успостављен систем кредитних информација. Тај систем 

одликује принцип реципроцитета, обухватност свих пружалаца услуга, 

комплетност података о обавезама и уредности у њиховом измиривању и 

најважније тачност односно ажурност података. На тај начин Кредитни биро као 

најефикаснији механизам за решавање проблема асиметрије информација на 

кредитном тржишту, изражене кроз негативну селекцију и морални хазард, 

доприноси алокацији ресурса на најоптималније пројекте и одрживом 

кредитном расту.  

Уз то, свакако вредно помена је и власништво над подацима о обавезама 

клијената и уредности у њиховом измиривању. У систему Кредитног бироа, 

банке су власници података о клијентима односно њиховим обавезама и 

уредности у измиривању обавеза. Банка као извор података једина има 

могућност, право и обавезу измене или ажурирања податка, а оваква обавеза 

предвиђена је и одредбама Закона о заштити корисника финансијских услуга. 
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Ова карактеристика Кредитног бироа има двоструку вредност, прво, пошто су 

подаци на извештајима Кредитног бироа изворно банкарски, обезбеђена је 

тачност и ажурност података, и друго, банка на основу тачних и ажурних 

извештаја самостално доноси одлуку о одобрењу услуге.  

Компаративна анализа кредитних бироа указује да овакав систем размене 

кредитних информација има много значајније предности за банке, банкарске 

клијенте и кредитну активност у односу на системе кредитног извештавања који 

су засновани на другачијим принципима. Не без значаја је, исто тако, да 

Кредитни биро на овај начин обезбеђује промптно усаглашавање података и 

извештаја Кредитног бироа са ситуацијом на кредитном и банкарском тржишту, 

миграцијом банака, анализом ризика или новим регулаторним захтевима које 

имају банке и то путем како појединачних тако и масовних извештаја Кредитног 

бироа. Ове предности односно све горе наведене карактеристике система 

Кредитног бироа имају у коначници за циљ доношење одлуке на бази тачних, 

поузданих, ажурних, свеобухватних и комплетних података о обавезама 

клијената према банкама и другим пружаоцима услуга као и уредности у 

њиховом измиривању.  

Подаци о финансијским обавезама клијената представљају основ извештаја 

Кредитног бироа и могу се поделити на позитивне и негативне. Позитивни  

подаци се односе на податке о коришћењу услуге (нпр. износ одобреног 

кредита, висина рате, рок отплате, датум почетка отплате, датум краја отплате, 

остатак дуга). Негативни подаци се односе на исказане неуредности у 

измиривању обавеза. Исказана неуредност  у измиривању обавеза се мери 

бројем дана доспеле а неизмирене обавезе. У случају услуга физичким лицима 

доцња представља доспелу неизмирену обавезу од 60 и више дана, а код 

правних лица и предузетника 15 и више дана. Негативни подаци посебно 

укључују датум настанка доцње, број дана у доцњи, износ у доцњи и 

максималан износ доцње. Код исказане неуредности у измиривању обавеза 

разликујемо текућу и историјску доцњу односно доцњу која је била присутна у 

коришћењу услуге али се касније клијент вратио у редовну отплату. Важно је 

указати и да се подаци у извештајима Кредитног бироа и то како позитивни тако 

и негативни приказују три године за физичка лица односно пет година за правна 

лица и предузетнике рачунајући од момента коначног измирења обавеза по 

конкретној услузи (отплата кредита, гашење рачуна, и сл.) И позитивни и 

негативни подаци имају своју аналитичку вредност за процену кредитне и 



 

 

Кредитни извештај Април 2021 

 
 

5 

платежне способности клијената што ће зависити у крајњој линији од одлуке 

сваке банке појединачно.  

Иако о раду кредитних бироа нема пуно релевантних извора, неки закључци и 

упоређења се ипак могу вршити. Најчешће се овде ради о различитим 

проценама и анализама међународних финансијских институција које 

посматрају рад кредитних бироа углавном преко приступа кредитима. Већи 

обухват података и квалитетнији подаци о клијентима доприносе и већем 

приступу кредитима што је посебно значајно за микро, мала и средња 

предузећа. Изградња добре кредитне историје је несумњиво важан фактор како 

у добијању финансијских средстава тако и услова финансирања и физичких и 

правних лица. Многе анализе и извештаји Светске банке (W B), Европске банке 

за обнову и развој (EBRD) или Организације за економску сарадњу и развој 

(OECD) у протеклом периоду указују да Кредитни биро значајно доприноси не 

само приступу кредитима већ и читавом низу других циљева значајних за 

банкарско и кредитно тржиште. Тих циљева има заиста много, од регулаторних, 

аналитичких, информисања јавности, итд., али на овом месту истакнимо само 

искуства актуелне пандемијске кризе где су кре дитни бирои широм света 

званичне мере помоћи грађанима и привреди (застој у отплати, олакшице, 

програми гаранција и сл.) имплементирали и у кредитним извештајима. Такав 

случај је био и са Кредитним бироом у нашој земљи.  

Способност брзе реакције, адаптабилност на нове тржишне или регулаторне 

захтеве, усвајање и примена нових технологија и стално ширење броја услуга и 

корисника биће главне одреднице рада Кредитног бироа и у будућности при 

чему ће и даље доминирати две најважније компоненте кредитног 

извештавања: риск компонента и дебт компонента. Обе компоненте су 

подједнако важне за остваривање одрживог кредитног и привредног раста у 

нашој земљи који се очекује у наредном периоду. Систем кредитног 

извештавања који има подједнако добро развијене, упоредиве, ме ђусобно 

комплементарне и повезане кредитне бироа за физичка и за правна лица, какав 

је случај у Србији, свакако имају значајне компаративне предности за 

остваривање наведених циљева.   

 

Напомена: Чланак је објављен у часопису Свет банкарства у мају 2021. године и преузет је у изворном 
облику, без било каквих измена. 
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КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА – 30.4.2021. 
 

 

• Број стамбених кредита

139.540

• Просечан број кредита 
код правних лица

3,1

• Учешће искоришћеног 
износа у одобреном 
износу код кредитних 
картица физичких лица

32,5 %
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КРЕДИТИ У СЛИКАМА 
 

Стање дуга по стамбеним кредитима (у млн. РСД)  

 

 

Удео дугорочних кредита у укупним кредитима предузетника 
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ДОЦЊА* ПО КРЕДИТИМА У СЛИКАМА 
 

Учешће доцње* у дугу укупних банкарских кредита 

 

 

Учешће доцње* у дугу по основу кредита становништва 

 

*Напомена: Доцња код правних лица и предузетника представља доспеле  

ненаплаћене обавезе преко 15 дана, а код физичких лица преко 60 дана 
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СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ 1 
 

Стање дуга по банкарским кредитима (у млн. РСД) 

Корисник кредита 30.4.2020. 31.3.2021. 30.4.2021. Индекс 

1 2 3 4(3/1) 5(3/2) 

Правна лица 1.503.635 1.635.502 1.660.850 110,5 101,5 

Предузетници 53.235 63.240 64.957 122,0 102,7 

Становништво 1.079.634 1.219.813 1.233.025 114,2 101,1 

Укупно 2.636.504 2.918.555 2.958.832 112,2 101,4 

 

 

Стање дуга становништва по врстама банкарских кредита (у млн. 

РСД) 

Врста кредита 30.4.2020. 31.3.2021. 30.4.2021. Индекс 

1 2 3 4(3/1) 5(3/2) 

Готовински 509.146 573.998 579.190 113,8 100,9 

Потрошачки  13.997 17.498 17.507 125,1 100,1 

Остали 55.064 61.878 61.816 112,3 99,9 

Стамбени и адаптација 431.416 490.654 497.685 115,4 101,4 

Пољопривредни 70.010 75.785 76.826 109,7 101,4 

Укупно 1.079.633 1.219.813 1.233.024 114,2 101,1 

 

 

Учешће доцње* у дугу по основу банкарских кредита 

Корисник кредита 30.4.2020. 31.3.2021. 30.4.2021. 

1 2 3 

Правна лица 4,7% 3,7% 3,5% 

Предузетници 5,5% 3,6% 3,5% 

Становништво 2,3% 2,2% 2,2% 

Укупно 3,7% 3,1% 3,0% 

*Напомена: Доцња код правних лица и предузетника представља доспеле  

ненаплаћене обавезе преко 15 дана, а код физичких лица преко 60 дана 
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СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ 2 
 

Стање дуга становништва (износи у млн. РСД)  

Лизинг уговори 30.4.2020. 31.3.2021. 30.4.2021. Индекс 

1 2 3 4(3/1) 5(3/2) 

Број лизинг уговора 4.658 5.282 5.325 114,3 100,8 

Број корисника  4.240 4.717 4.753 112,1 100,8 

Износ остатка дуга 6.845 7.572 7.640 111,6 100,9 

Број лизинг уговора у доцњи 733 704 689 94,0 97,9 

Учешће доцње у остатку дуга 6,6% 5,6% 5,5%   

 

 

  

Текући рачуни 
30.4.2020. 31.3.2021. 30.4.2021. Индекс 

1 2 3 4(3/1) 5(3/2) 

Број текућих рачуна 7.488.324 7.833.558 7.863.337 105,0 100,4 

Број корисника  5.162.385 5.386.389 5.400.616 104,6 100,3 

Износ дозвољеног прекорачења 46.773 43.686 43.418 92,8 99,4 

Број текућих рачуна у доцњи 248.313 248.150 246.021 99,1 99,1 

Учешће доцње у износу дозвољеног 

прекорачења 
9,9% 9,7% 10,2%   

 

 

  

Кредитне картице 30.4.2020. 31.3.2021. 30.4.2021. Индекс 

1 2 3 4(3/1) 5(3/2) 

Број кредитних картица 1.344.220 1.272.640 1.264.789 94,1 99,4 

Број корисника 1.049.380 1.006.074 1.000.501 95,3 99,4 

Износ одобреног лимита 93.373 90.748 90.473 96,9 99,7 

Износ у коришћењу 31.924 29.618 29.436 92,2 99,4 

Број кредитних картица у доцњи 53.124 61.767 59.705 112,4 96,7 

Учешће доцње у износу у 

коришћењу 
10,9% 12,1% 12,2%   
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СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ 3 
 

Кредити становништву (у млн. РСД) 

На дан Готовински Потрошачки Остали 
Стамбени и 

адаптација 
Пољопривредни Укупно 

30.4.2020. 509.146 13.997 55.064 431.416 70.010 1.079.633 

31.5.2020. 514.796 14.339 55.848 435.463 70.999 1.091.445 

30.6.2020. 529.841 15.513 58.978 441.080 73.967 1.119.379 

31.7.2020. 539.723 16.530 60.381 448.161 75.762 1.140.557 

31.8.2020. 548.518 17.151 61.901 452.754 77.381 1.157.705 

30.9.2020. 559.512 17.753 63.529 458.377 78.809 1.177.980 

31.10.2020. 563.622 18.088 63.144 463.720 78.806 1.187.380 

30.11.2020. 565.683 18.059 62.424 467.995 78.250 1.192.411 

31.12.2020. 568.417 17.972 62.084 473.908 78.034 1.200.415 

31.1.2021. 567.080 17.638 61.289 477.974 77.469 1.201.450 

29.2.2021. 569.178 17.535 61.429 483.912 78.116 1.210.170 

31.3.2021. 573.998 17.498 61.878 490.654 75.785 1.219.813 

30.4.2021. 579.190 17.507 61.816 497.685 76.827 1.233.025 

 

Кредити правним лицима и предузетницима (у млн. РСД) 

 

  

На дан Правна лица Предузетници Укупно 

30.4.2020. 1.503.635 53.235 1.556.870 

31.5.2020. 1.518.356 54.955 1.573.311 

30.6.2020. 1.540.609 57.584 1.598.193 

31.7.2020. 1.552.465 58.689 1.611.154 

31.8.2020. 1.567.223 59.896 1.627.119 

30.9.2020. 1.600.951 61.515 1.662.466 

31.10.2020. 1.597.083 62.354 1.659.437 

30.11.2020. 1.601.757 62.635 1.664.392 

31.12.2020. 1.605.519 63.545 1.669.064 

31.1.2021. 1.576.215 62.797 1.639.012 

29.2.2021. 1.620.832 62.442 1.683.274 

31.3.2021. 1.635.502 63.241 1.698.743 

30.4.2021. 1.660.850 64.957 1.725.807 
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Драган Ненић, специјални саветник 

 

 

Контакт 

 

Кредитни биро 

Булевар краља Александра 86/I 

 

 

kreditni.biro@ubs-asb.com 

milan.brkovic@ubs-asb.com 

dragan.nenic@ubs-asb.com 

 

 

 

                   

 

https://www.linkedin.com/company/associationofserbianbanks
https://www.facebook.com/ubsasb/
https://www.youtube.com/channel/UCvEOk2Z7ixJr_MA2P8ZztOg/
https://www.instagram.com/udruzenjebanaka/

