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ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ПОНУДИ ЗАСТОЈА У ОТПЛАТИ ОБАВЕЗА (МОРАТОРИЈУМ)  

ПРЕМА СРПСКОЈ БАНЦИ А.Д. БЕОГРАД 

 

 

 

Поштовани клијенти, 
 

Обавештавамо Вас да је Народна банка Србије донела Одлуку о привременим мерама ради 

ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског 

система („Сл. гласник РС“, бр. 103/2020 од 27.07.2020. године) (у даљем тексту: Одлука 

НБС), којом је утврдила мере и активности које је банка дужна да примени у циљу очувања 

стабилности финансијског система у Републици Србији. 
 

У складу са наведеном одлуком, Српска банка а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) 

обавештава дужнике (физичка лица, пољопривреднике, предузетнике и привредна друштва) 

о понуди застоја (мораторијума) у отплати обавеза које доспевају почев од 1. августа 2020. 

године закључно са 30. септембром 2020. године, као и на доспеле неизмирене обавезе 

доспеле у јулу 2020. године. 
 

Мораторијум се односи на обавезе дужника по основу кредита и кредитних производа (нпр. 

дозвољено прекорачење по текућем рачуну или кредитне картице), као и на обавезе по основу 

других производа Банке (нпр. обавезе по основу инструмената заштите од каматног ризика 

који су повезани са кредитима и/или кредитним производима или по основу банкарских 

гаранција). 

Мораторијум се не примењује на накнаде за услуге Банке, као што су услуге платног промета 

(нпр. провизија за извршавање трансакција, накнада за одржавање рачуна), инвестиционе 

услуге, брокерско-дилерске послове, услуге у вези са сефовима, кредитне партије по основу 

откупа станова и зајмова из стамбеног фонда Министарства одбране Републике Србије и сл. 

Мораторијум се не примењује на обавезе по основу кредита/кредитних производа/других 

производа Банке одобрених од 28.јула 2020. године. 
 

Банка је ову понуду о застоју у отплати обавеза (мораторијум) објавила на својој интернет 

презентацији дана 31.07.2020. године, чиме се сматра да је понуда достављена свим 

дужницима. 
 

Уколико желите да се за Ваше обавезе по сваком појединачном кредиту/кредитном 

производу/другом производу НЕ ПРИМЕНИ овај застој у отплати, неопходно је да у року 

од 10 дана од дана објављивања обавештења, а најкасније до 10. августа 2020. године, 

обавестите Банку. Обавештење о одбијању понуде се може дати на достављеном формулару 

уз ово обавештење или у слободној форми (која садржи све податке из формулара – Прилог 

1). Обавештење о одбијању понуде можете доставити Банци на следеће начине: 
 

- електронским путем - мејлом на следећу адресу Банке (moratorijum@srpskabanka.rs), 

- редовном поштом на адресу Банке (11000 Београд, Савска 25), 

- на шалтеру Банке (11000 Београд, Савска 25), понедељак - петак од 9 до 17 часова, 

- телефоном, на следећи број телефона за физичка лица 066/88 55 015 
 

http://www.srpskabanka.rs/
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Уколико на наведени начин не одбијете понуду о мораторијуму до 10. августа 2020. године, 

сматраће се да сте ову понуду прихватили, у ком случају застој у отплати обавеза (мораторијум) 

производи правно дејство од дана почетка примене мораторијума. У циљу добијања прецизних и 

потпуних информација о застоју у отплати ваших обавеза (мораторијуму), молимо да се 

упознате са следећим: 
 

• Почетак примене мораторијума и период трајања мораторијума: 

Мораторијум почиње да се примењује од 1. августа 2020. године и завршава се 30. септембрa 

2020. године. 
 

• Обрачун камате за време трајања мораторијума: 

Током трајања мораторијума, Банка обрачунава редовну (уговорену) камату на недоспео дуг. 

Изузетно, ако је дужник привредно друштво Банка обрачунава редовну уговорену камату и 

на износе главнице дуга који доспевају током трајања мораторијума.  

 

На обавезе по основу кредитних картица и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, 

током трајања мораторијума Банка обрачунава редовну (уговорену) камату на искоришћени 

износ. 
 

Такође, желимо да Вас обавестимо да Банка у периоду застоја у отплати неће обрачунавати 

затезну камату на неизмирено потраживање које је доспело за време трајања мораторијума, 

неће покретати поступак извршења као ни поступак принудне наплате према дужнику нити 

ће предузимати друге правне радње у циљу наплате потраживања од дужника. 

 

Банка међутим, обрачунава затезну камату у току периода мораторијума на потраживања 

доспела пре почетка примене мораторијума и равномерно је распоређује на период отплате 

кредитних производа и неће је приписати главници дуга. 
 

• начин отплате обавеза по престанку мораторијума по појединачним 

кредитима/кредитним производима/другим производима Банке: 

По престанку мораторијума, Банка ће редовну камату обрачунату за време трајања 

мораторијума равномерно распоредити на период отплате кредита и других производа, без 

приписивања главници дуга а период отплате ће продужити за период трајања мораторијума.  
 

• репрезентативни пример износа обавеза: 

Репрезентативни пример износа обавеза пре и након престанка мораторијума до краја 

периода отплате, који садржи све елементе на основу којих се могу утврдити услови под 

којима се мораторијум примењује су дати у Прилогу 2. овог обавештења. 
 

• могући начини отплате обавеза по престанку мораторијума: 

Након достављања новог Плана отплате од стране Банке имате рок од 7 дана да се изјасните, 

да уместо начина отплате из достављеног Плана отплате, обавезе измирите и на један од 

следећих начина, и то: 

- измирите све обавезе по основу кредитних производа које су биле обухваћене 

мораторијумом (све ануитете из периода мораторијума-главницу и редовну 

камату), 

- измирите све обавезе по основу редовне камате која се обрачунавала за време 

трајања мораторијума, уз продужење рока отплате кредита за период трајања 

мораторијума. 
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• рок на који се аутоматски продужава важење дозвољеног прекорачења по 

рачуну, односно кредитне картице, у случају да рок важења ових услуга истиче 

током трајања мораторијума: 

Важење дозвољеног прекорачења по рачуну, односно кредитне картице продужава се за 

период трајања мораторијума. 
 

Истовремено вас обавештавамо да сте у могућности да у току трајања мораторијума 

одустанете од примене мораторијума по сваком појединачном кредиту/кредитном 

производу/другом производу, уколико о томе обавестите Банку на начин како је то 

предвићено у овом обавештењу за дужнике који нису прихватили застој у отплати обавеза 

(мораторијум), као и ако у целини извршите уплату доспеле а неизирене обавезе која је 

обухваћена мораторијумом. 
 

Банка неће захтевати накнаду било којих трошкова у вези са предузимањем мера и 

активности у складу са Одлуком НБС. 
 

Обавештавамо вас да уколико сте се изјаснили да Банка  НЕ ПРИМЕНИ застој у отплати, а 

отплата се врши путем административне забране, Банка ће о томе одмах обавестити 

послодавца или Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, како се не би 

обуставио пренос средстава, односно како би се извршило плаћање у раније уговореном 

износу. 

Ако послодавац или Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање изврши пренос 

средстава по основу административне забране, а у оквиру редовне отплате обавеза у току 

трајања мораторијума, а дужник је прихватио застој у отплати (мораторијум), Банка ће 

омогућити дужнику располагање тим средствима. Захтев за располагање предметним 

средствима дужник може поднети лично у експозитури Банке. 
 

Желимо Вам добро здравље и подсећамо Вас да се придржавате свих превентивних мера које 

је прописала Влада Републике Србије, будите одговорни и заштитите себе и своје најмилије. 
 

 

С поштовањем, 
 

Београд, 31.07.2020. године 

СРПСКА БАНКА а.д.  

 

 

 

Прилог 1 – Обавештење о одбијању понуде застоја у отплати обавеза (мораторијум) 

Прилог 2 – Репрезентативни примери Банке о измирењу обавеза 
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Прилог 1 

 

Обавештење о одбијању понуде застоја у отплати обавеза (мораторијум) 

према Српској банци а.д. Београд* 
(*обавезно је попуњавање свих поља и потпис дужника) 

Назив/име и презиме дужника: 

 

 

Матични број/ЈМБГ дужника: 

 

 

Бр.личне карте: 

 

 

Име и презиме законског заступника 

 

 

ЈМБГ законског заступника: 

 

 

Партија пласмана:  

 

 

У складу са Обавештењем о понуди застоја у отплати обавеза (мораторијум) према Српској банци а.д. Београд  овим 

путем се изјашњавам  да: 

 

- не прихватам понуду застоја у отплати својих обавеза према Српској банци. 

 

Место и датум: 

 

 

Потпис дужника/законског заступника дужника: 
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           Прилог 2 

Репрезентативни примери Банке о измирењу обавеза 

Износ кредита 100,000.00 RSD 

Каматна стопа 6.50% 

Рок отплате 12 

Број отплаћених ануитета до почетка важења мораторијума 6 

Ануитет пре мораторијума 8,629.64 RSD 

Редовна камата током мораторијума 505.19 RSD 

Ануитет после мораторијума 8,713.84 RSD 

Износ повећања ануитета након мораторијума 84.20 RSD 

 

Износ кредита 300,000.00 RSD 

Каматна стопа 8.50% 

Рок отплате 36 

Број отплаћених ануитета до почетка важења мораторијума 12 

Ануитет пре мораторијума 9,470.26 RSD 

Редовна камата током мораторијума 2,894.87 RSD 

Ануитет после мораторијума 9,590.88 RSD 

Износ повећања ануитета након мораторијума 120.62 RSD 

 

Износ кредита 500,000.00 RSD 

Каматна стопа 8.50% 

Рок отплате 36 

Број отплаћених ануитета до почетка важења мораторијума 24 

Ануитет пре мораторијума 15,783.77 RSD 

Редовна камата током мораторијума 2,460.96 RSD 

Ануитет после мораторијума 15,988.85 RSD 

Износ повећања ануитета након мораторијума 205.08 RSD 
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