Редакцијски пречишћен текст

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

ОДЛУКУ
образовању Радне групе за израду Стрaтeгиje за решавање проблематичних кредита
"Службени гласник РС", бр. 42 од 11. маја 2015, 13 од 19. фебруара 2016.

1. Образује се Радна група за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита (у
даљем тексту: Радна група).
2. Задатак Радне групе је да изради Стратегију за решавање проблематичних кредита (у
даљем тексту: Стратегија) по претходно извршеној анализи постојећег законског оквира, а
на основу које ће се идентификовати постојање, односно непостојање релевантних
законских и/или подзаконских одредаба које омогућавају решавање проблематичних (тј.
тешко наплативих и ненаплативих) кредитних пласмана одобрених правним и физичким
лицима (у даљем тексту: Проблематични кредити) од стране пословних банака које имају
дозволу за рад у Републици Србији. У складу са тим, Стратегијом ће бити предложене
измене и допуне постојећих или доношење нових прописа за решавање Проблематичних
кредита.
Задатак Радне групе, такође, јесте и да прати реализацију Стратегије и, сходно потребама
и околностима, предлаже прилагођавање Стратегије, како би исту надлежни органи и
институције спровели.
3. Проблематичан кредит, у смислу ове одлуке, представља потраживање банке од
дужника класификовано у категорије В, Г и Д, прописане тачком 21. подтач. 3), 4) и 5)
Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке („Службени гласник
РС”, бр. 94/11, 57/12, 123/12, 43/13, 113/13, 135/14 и 25/15), као и Одлуком о
извештавању банака („Службени гласник РС”, бр. 125/14 и 4/15), Прилог 8 (Образац
НПЛ1).
4. Стратегија ће садржати следеће елементе за њeно спровођење:
1) анализу капацитета банака да самостално налазе решење за Проблематичне кредите,
на основу чега ће бити утврђене смернице за управљање Проблематичним кредитима,
укључујући и успостављање специјализованих организационих јединица у банкама, које ће

анализа и смернице бити израђене у складу са одредбама Меморандума о економској и
финансијској политици договореног са Међународним монетарним фондом;
2) анализу и смернице за отклањање препрека са којима се банке суочавају приликом
исправке и/или отписа кредита и продаје имовине приватним инвеститорима;
3) предлоге измена важећих прописа и доношења нових прописа, којима ће се
унапредити постојећи правни оквир за ефикасније решавање Проблематичних кредита;
4) разрађене и објашњене основне правне институте који ће послужити за израду
законског прописа који ће уређивати стечај предузетника, а ако се утврди да постоји
потреба и за израду законског прописа који ће уређивати и стечај физичких лица;
5) смернице и предлоге измена и допуна одредаба важећих прописа које уређују поступак
стечаја, реорганизације и банкрота, односно вансудског реструктурирања дуга привредних
друштава;
6) одредбе које се односе на уређење: (a) стандарда процене вредности непокретности,
(б) минималних критеријума за рад проценитеља непокретности и (в) регулаторног оквира
за рад проценитеља непокретности;
7) одредбе које ће уређивати начин промовисања споразумног финансијског
реструктурирања, као и одредбе које ће дефинисати динамику и начин рада радионица
посвећених решавању Проблематичних кредита.
5. У Радну групу именују се:
1) Златко Миликић, вршилац дужности помоћника министра финансија у Сектору за
финансијски систем у Министарству финансија, председник Радне групе;*
2) Александар Вајагић, правни саветник у Сектору за финансијски систем у Министарству
финансија, заменик председника Радне групе;*
3) Јован Ћосић, виши саветник и начелник Одељења за нормативне послове у Сектору за
нормативне послове и међународну правну помоћ у Министарству правде, члан Радне
групе;
4) Милун Тривунац, вршилац дужности помоћника министра привреде у Сектору за
приватизацију и стечај у Министарству привреде, члан Радне групе;
5) Владимир Петровић, директор Одељења за системску супервизију у Сектору за
финансијску стабилност у Народној банци Србије, члан Радне групе;
6) Ивана Селаковић, виши аналитичар за развој у Одељењу за развој Сектора за контролу
пословања банака у Народној банци Србије, члан Радне групе;
7) Милена Ковачевић, виши саветник и руководилац Групе за банкарство, осигурање и
лизинг у Сектору за финансијски систем у Министарству финансија, члан Радне групе;
8) Анка Гајић, саветник директора Агенције за осигурање депозита, члан Радне групе;*

9) Јасмина Рашић, сарадник у Сектору за грађевинске послове и грађевинско земљиште
у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, члан Радне групе;*
10) Слободан Живановић, виши саветник у управном надзору над радом служби за
катастар непокретности у Републичком геодетском заводу, члан Радне групе;*
11) Тијана Љубисављевић, супервизор у Агенцији за лиценцирање стечајних управника,
члан Радне групе.*
*Службени гласник РС, број 13/2016

6. Радна група ће активно сарађивати са представницима свих заинтересованих страна, као
и са представницима међународних финансијских институција (Светском банком,
Међународним монетарним фондом, Европском банком за обнову и развој и др.) с циљем
потпуне идентификације препрека и проналажења најадекватнијих законских решења.
7. Ради обављања задатака из тачке 2. ове одлуке, Радна група може ангажовати стручне
институције из области финансија, као и истакнуте финансијске стручњаке.
Састанцима Радне групе могу присуствовати министар финансија, гувернер Народне банке
Србије, министар привреде и министар правде.
Председник Радне групе ће бити обавезан да два пута годишње припрема извештаје за
Владу и Народну банку Србије, на крају првог и трећег квартала сваке године, закључно
са даном окончања рада Радне групе.*
*Службени гласник РС, број 13/2016

8. Радна група може од органа државне управе тражити достављање података,
докумената и извештаја који су од значаја за обављање задатака Радне групе.
9. Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе обављаће
Министарство финансија, Сектор за финансијски систем.
10. Радна група ће до 25. јуна 2015. године доставити предлог Стратегије на мишљење
Народној банци Србије и Министарству финансија, а Министарство финансија ће, након
прибављених мишљења, доставити Влади коначни предлог Стратегије на разматрање и
усвајање најкасније до 30. јуна 2015. године.
11. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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Председник,
Александар Вучић, с.р.

