
„Службени гласник РС“, бр. 98/2020 

  
 
 На основу члана 21. став 3, члана 23. став 5. и члана 24. ст. 2. и 4. 
Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 
14/2015) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 
106/2012, 14/2015, 40/2015 – одлука УС и 44/2018), Извршни одбор 
Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ 

 
 
 1. У Одлуци о адекватности капитала банке („Службени гласник РС“, 
бр. 103/2016, 103/2018, 88/2019 и 67/2020), после тачке 13а. додаје се 
тачка 13б, која гласи:  
 
  „13б. Одбитна ставка из тачке 13. став 1. одредба под 14) ове 
одлуке умањује се за износ потраживања по основу кредита за 
рефинансирање кредита из те одредбе који су одобрени до 18. марта 
2020. године, ако су испуњени следећи услови:  
 
  1) кредит за рефинансирање одобрен је у периоду од 19. марта 
до 31. децембра 2020. године а уговорена рочност тог кредита није дужа 
од 3285 дана или је кредит за рефинансирање одобрен у периоду од 1. 
јануара до 31. децембра 2021. године а уговорена рочност тог кредита 
није дужа од 2920 дана; 
  2) износ кредита за рефинансирање није већи од преосталог 
неотплаћеног износа кредита који се рефинансира. 
        
  Одбитна ставка из тачке 13. став 1. одредба под 15) ове одлуке 
умањује се за износ потраживања по основу кредита за рефинансирање 
потрошачких кредита из те одредбе који су одобрени до 18. марта 2020. 
године, под условом да је кредит за рефинансирање одобрен у периоду 
од 19. марта 2020. године до 31. децембра 2021. године, да уговорена 
рочност тог кредита није дужа од 3650 дана, као и да његов износ није 
већи од преосталог неотплаћеног износа кредита који се рефинансира. 
 
  Под кредитом за рефинансирање у смислу ст. 1. и 2. ове тачке 
подразумева се нови кредит који је банка одобрила дужнику ради 
измирења дела или целог износа обавезе коју дужник има према банци 
по кредитима из тих ставова.  
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  На потраживања по основу кредита за рефинансирање који су 
одобрени под условима из ст. 1. и 2. ове тачке не примењује се одбитна 
ставка из тачке 13. став 1. одредба под 13) ове одлуке. 
 
  У обрачун одбитне ставке из тачке 13. став 1. одредба под 14) ове 
одлуке не укључује се бруто износ потраживања по основу кредита 
одобреног у периоду од 1. јануара 2019. године до 18. марта 2020. године 
код којег је промењен датум доспећа последње рате, чиме је уговорена 
рочност тог кредита продужена, ако су испуњени следећи услови: 
 
  1) промена датума доспећа последње рате уговорена је у периоду 
од 19. марта до 31. децембра 2020. године а нова уговорена рочност није 
дужа од 3285 дана или је промена датума доспећа последње рате 
уговорена у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године а нова 
уговорена рочност није дужа од 2920 дана;  
  2) уговором о кредиту код којег је промењен датум доспећа 
последње рате није одобрен додатни износ кредита у периоду од 19. 
марта 2020. године до коначне отплате по том уговору. 
 
  У обрачун одбитне ставке из тачке 13. став 1. одредба под 15) ове 
одлуке не укључује се бруто износ потраживања по основу кредита 
одобреног у периоду од 1. јануара 2019. године до 18. марта 2020. године 
код којег је промењен датум доспећа последње рате, чиме је уговорена 
рочност тог кредита продужена, под условом да је промена датума 
доспећа последње рате уговорена у периоду од 19. марта 2020. године 
до 31. децембра 2021. године, да нова уговорена рочност није дужа од 
3650 дана и да уговором о кредиту код којег је промењен датум доспећа 
последње рате није одобрен додатни износ кредита у периоду од 19. 
марта 2020. године до коначне отплате по том уговору. 
 
  На потраживања по основу кредита који су одобрени под условима 
из ст. 5. и 6. ове тачке не примењује се одбитна ставка из тачке 13. став 
1. одредба под 13) ове одлуке. 
 
  За потребе обрачуна одбитних ставки из тачке 13. став 1. одредбе 
под 14) и 15) ове одлуке, период у којем је текао мораторијум по основу 
одобрених кредита из тих одредаба – не укључује се у број дана 
уговорене рочности за потребе примене ових одредаба. 
          
  Под мораторијумом из става 8. ове тачке подразумева се застој у 
отплати обавеза у складу са одредбама одлуке којом су уређене 
привремене мере за очување стабилности финансијског система у 
Републици Србији у условима пандемије изазване COVID-19.“.  
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 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.  
 
 
 
ИО НБС бр. 99 Председавајућа 

9. јула 2020. године Извршног одбора Народне банке Србије 
Б е о г р а д Г у в е р н е р 
 Народне банке Србије 
  
 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 

 


