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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 бана Србије донела Одлуку о привременим мерама за очување 
стабилности финансијског система („Сл. гласник РС“, бр. 33/2020), којом је уредила мере и активности 
које су банке дужне да примене у условима пандемије изазване COVID - 19, ради очувања стабилности 
финансијског система у Републици Србији због могућег суочавања са тешкоћама у отплати обавеза 
дужника. 
 
Наведена одлука се односи на све категорије дужника (физичка лица, пољопривреднике, предузетнике и 
правна лица) и она подразумева примену следећих мера од стране банака: 

- застој у отплати обавеза (мораторијум),  
- на доспело а неизмирено потраживање не обрачунава се затезна камата, 
- не покрећу се поступци извршења, принудне наплате и друге правне радње у циљу наплате 

потраживања од дужника. 
 
У складу са наведеном одлуком, Српска банка а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) обавештава дужнике 
о понуди застоја у отплати обавеза (мораторијум) објављивањем овог обавештења на интернет 
презентацији Банке дана 21.03.2020. године. 
 
Наведене мере се примењују на клијенте који имају доспеле неизмирене обавезе према Банци, односно на 
клијенте чије обавезе доспевају у периоду трајања ванредног стања.  
 
Дужник има могућност да у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења достави Банци 
обавештење да не прихвата понуду о застоју у отплати обавеза (мораторијум), те да ће своје обавезе 
измиривати редовно у роковима њихове доспелости. Обавештење о одбијању понуде се може дати на 
достављеном формулару уз ово обавештење или у слободној форми (која садржи све податке из 
формулара). Обавештење о одбијању понуде можете доставити Банци на следеће начине: 

- мејлом на адресу Банке (banka@srpskabanka.rs),   
- поштом на адресу Банке (11000 Београд, Савска 25), 
- на шалтеру Банке (11000 Београд, Савска 25), у радно време експозитуре, уколико не постоји 

забрана кретања за одређене категорије дужника. 
 
Уколико дужник на наведени начин не одбије понуду до 31.03.2020. године, сматраће се да је ту понуду 
прихватио, у ком случају застој у отплати обавеза (мораторијум) производи правно дејство од наведеног 
датума. 
 
Одлуком Народне банке Србије је прописано да застој у отплати обавеза (мораторијум) не може бити 
краћи од 90 (деведесет) дана, односно од трајања ванредног стања које је уведено због пандемије. 
 
Након престанка мораторијума дужник наставља да отплаћује кредит на начин да ће се период отплате 
продужити за период од 90 (деведесет) дана, односно за период трајања мораторијума. Редовна камата 
која се обрачунава током трајања мораторијума ће бити приписана главници кредита и иста ће бити 
равномерно распоређена на преостали рок доспећа кредита. Дужник има могућност да се обрати Банци са 
захтевом за другачији начин отплате кредита од наведеног. 
 
На следећој страни је објављен формулар - Обавештење о одбијању понуде застоја у отплати обавеза 
(мораторијум) према Српској банци а.д. Београд. 
  
С поштовањем,  
Београд, 21.03.2020. године.                                                                                                 СРПСКА БАНКА а.д.                     
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Обавештење о одбијању понуде застоја у отплати обавеза (мораторијум) 
према Српској банци а.д. Београд* 

(*обавезно је попуњавање свих поља и потпис клијента)
Назив/име и презиме клијента: 
 
Матични број/ЈМБГ клијента: 
 

 

Бр.личне карте:  
Партија пласмана:  
У складу са Обавештењем о понуди застоја у отплати обавеза (мораторијум) према Српској 
банци а.д. Београд  од 21.03.2020. године овим путем се изјашњавам  да: 
 
- не прихватам понуду застоја у отплати својих обавеза према Српској банци. 

 
Место и датум:  
Потпис клијента/законског заступника 
клијента: 
 

 

 


