
Упутство за попуњавање обрасца “Пријава о гаранцији/јемству по 
кредитном послу између два нерезидента у иностранству” (Образац П-Г/Ј) 
 
Поља у уводном дијелу обрасца попуњава Федерално министарство 
финансија. 
Дио у наставку попуњава се уношењем у одговарајуће поље ознаке “ü”, у 
зависности од тога да ли је у питању прво подношење пријаве (нова пријава) 
или измјена евидентиране пријаве. 
Уколико је у питању измјена евидентиране пријаве, у поље на десној страни 
уписује се број пријаве која се мијења, а који је Федерално министарство 
финансија додијелило приликом првог евидентирања гаранције/јемства. 
У поља у наставку, на лијевој страни, уписује се назив банке – гаранта, 
односно резидента – правног лица – јемца. 
У поље на десној страни уписује се датум подношења пријаве (са осам цифара 
у облику: “дд.мм.гггг”). 
У поље у наставку уписује се врста гаранције/јемства, и то означавањем једног 
од поља ознаком “ü”: “гаранција”, “супергаранција” или “јемство”, зависно од 
врсте средства обезбјеђења које банка или резидент – правно лице даје по 
кредитном послу између два нерезидента у иностранству. 
У наредно поље уписује се датум доношења и број одлуке о давању 
гаранције/јемства, са осам цифара (у облику: “дд.мм.гггг”). 
У поље “Износ гаранције/јемства” уписује се валута гаранције/јемства и износ 
са двије децимале. Овај износ одговара збиру износа наведених у пољима а) и 
б). У поље а) уписују се валута и износ кредита по којем се даје 
гаранција/јемство, са двије децимале, а у обиљежје б) износ камате по том 
кредиту, и то у валути кредита, са двије децимале. 
У наредно поље уписују се назив и земља сједишта нерезидента у чију корист 
се даје гаранција/јемство, а који је давалац кредита у послу између два 
нерезидента у иностранству, а у поље испод статус тог нерезидента (банка, 
правно лице или остало). 
У поље у наставку уписује се назив и земља сједишта нерезидента по чијем се 
налогу даје гаранција/јемство, а који је дужник по кредиту између два 
нерезидента у иностранству, а у наредно поље статус тог нерезидента (банка, 
правно лице или остало). 
У поље “Крајњи рок важења гаранције/јемства” уписује се датум до кога важи 
гаранција/јемство, са осам цифара (у облику: “дд.мм.гггг”). Датум у овом пољу 
је по правилу каснији од датума који се уноси у поље “Рок на који је одобрен 
кредитни посао између два нерезидента у иностранству”, а које се попуњава у 
наставку (осам цифара у облику: “дд.мм.гггг”). 
У наредно поље уписује се износ трошкова по гаранцији/јемству, са двије 
децимале. 
У поље “Инструменти обезбјеђења” уписује се назив инструмената 
обезбјеђења које је гарант/јемац, у складу с прописима, прибавио од 
нерезидента. 
Поље “Добит остварена пословањем резидента – правног лица у 
иностранству” попуњава се само ако се на евидентирање подноси јемство које 



резидент – правно лице даје по кредитном послу између два нерезидента у 
иностранству. У поље се уписује добит по пословима обављања привредних 
дјелатности у иностранству, и то износ добити у еурима до које се даје јемство 
резидента – правног лица по кредитном послу између два нерезидента у 
иностранству (примјењује се курс на дан 31. децембра године у којој је добит 
остварена у апсолутном износу), а у наредно поље уписује се посљедња 
година у којој је добит остварена (у форми: “гггг”). На исти начин поступа се и 
када је добит остварена у више различитих година, с тим што се у пољу 
“Напомена” наводе остале године у којима је добит остварена. 
У поље “Напомена” уписују се и други подаци који су значајни за пријаву о 
гаранцији/јемству по кредитном послу између два нерезидента у иностранству, 
који нису обухваћени посебним пољима. 
 


