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ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ЗАСТОЈА У ОТПЛАТИ ОБАВЕЗА (МОРАТОРИЈУМА 2) 

ПРЕМА СРПСКОЈ БАНЦИ А.Д. БЕОГРАД 

 

 

Поштовани клијенти, 

 

Обавештавамо Вас да је, у складу са Одлуком Народне банке Србије о привременим 

мерама за банке ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања 

стабилности финансијског система  („Сл. гласник РС“, бр. 103/2020 од 27.07.2020. 

године), Српска банка а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) свим дужницима понудила 

застој у отплати обавеза (мораторијум) по основу кредита, гаранција, дозвољеног 

прекорачења рачуна и других кредитних производа које су доспевале  почев од 1. августа 

2020. године закључно са 30.09.2020. године. За оне дужнике који нису измирили обавезу 

доспелу у јулу 2020. године, мораторијум је примењен и на неизмирене обавезе доспеле у 

јулу 2020. године. Застој у отплати обавеза (мораторијум) примењен је код свих дужника 

који нису обавестили Банку да не желе примену мораторијума. 

 

У складу са тим, обавештавамо клијенте код којих је примењен застој у отплати обавеза 

(мораторијум), да мораторијум престаје да важи 30.09.2020. године. Редовна отплата 

обавеза наставља се од 01.10.2020. године, и то за обавезе које доспевају од тог дана, 

односно од октобра месеца (нпр. за доспећа 01. у месецу, редовна отплата, по истеку 

мораторијума, се наставља 01.10.2020. године).  

 

Банка ће обрачунату редовну камату за период важења застоја у отплати обавеза 

(мораторијума) равномерно распоредити на период отплате кредита и неће је приписати 

главном дугу, уз продужење рока отплате за број рата/ануитета на које је примењен 

мораторијум. Новоформирани планови отплате кредита биће достављени клијентима на 

адресе пребивалишта, односно на адресе седишта правних лица и предузетника, пре 

доспећа плаћања месечних обавеза. 

 

Након достављања новог плана отплате, клијент може, у року од седам дана по 

достављању, од Банке захтевати да уместо наведеног плана отплате: 

 

1) Измири све обавезе по основу кредита које су биле обухваћене мораторијумом (све 

ануитете из периода мораторијума – главницу и редовну камату); 

2) Измири све обавезе по основу редовне камате која се обрачунавала за време 

трајања мораторијума, уз продужење рока отплате кредита за период трајања 

мораторијума. 

 

За кориснике дозвољеног прекорачења по динарском платном рачуну укупна редовна 

камата која је обрачуната током трајања застоја у отплати обавеза (мораторијума), биће 

приписана основном рачуну 31.10.2020. године уз редовни месечни обрачун камате.  

 

За кориснике револвинг кредитних картица код којих се измирење обавеза обавља 

минималном уплатом (5%), обрачуната редовна камата током трајања застоја у отплати 

(мораторијума) биће равномерна распоређена на период отплате кредитне картице. Банка 

ће кориснике обавестити о износу камате достављањем редовног месечног извода. 
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За накнаде за гаранцијске и документарне послове обрачунате у периоду застоја у отплати 

обавеза (мораторијума), Банка ће клиjентима који су прихватили мораторијум, доставити 

обавештење о роковима (периодици) измирења истих.  

 

Све дужнике који су уговорили измиривање месечних обавеза путем административних 

забрана, обавештавамо да ће Банка обавестити све послодавце да наставе поновно 

поступање по административним забранама и то у складу са новим плановима отплате 

кредита. 

 

С поштовањем, 

 

Београд, 29.09.2020. године.                                               

 

СРПСКА БАНКА а.д. 
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