
„Службени гласник РС“. бр. 137/2022 

 

 

 
 
 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, 67/2020, 98/2020, 137/2020, 59/2021 и 
67/2022), после тачке 13б. додаје се тачка 13в, која гласи: 
 
  „13в. Одбитне ставке из тачке 13. став 1. одредбе 13) до 15) ове 
одлуке не примењују се на потраживање које је реструктурирано у складу 
са одлуком којом се уређује класификација билансне активе и 
ванбилансних ставки банке, ако су испуњени следећи услови:  
 
    1) потраживање из ове тачке настало је по основу 
одобрених кредита из тачке 13. став 1. одредбе 13) до 15) ове одлуке на 
које није примењена одбитна ставка из тих одредаба;  
    2) реструктурирање се спроводи на основу понуде банке, у 
складу с њеним унутрашњим актима, односно на основу образложеног 
захтева дужника након којег је банка оценила да постоје чињенице и 
посебне околности које су утицале на погоршање финансијског положаја 
дужника и тиме на могућност да он уредно измирује своје обавезе према 
банци;  
    3) реструктурирањем се не увећава преостали 
неотплаћени износ кредита; 
    4) након реструктурирања уговорена рочност није дужа од 
3285 дана за кредите из тачке 13. став 1. одредба под 14) ове одлуке, 
односно није дужа од 4015 дана за кредите из одредбе под 15) тог става; 
    5) потраживање није претходно реструктурирано у складу 
са одредбама ове тачке. 

 
    Услови отплате потраживања уговорени одобравањем 
реструктурирања из става 1. ове тачке не могу бити неповољнији за 
дужника у односу на првобитно, односно раније уговорене услове.“. 
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 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
ИО НБС бр. 95 Председавајућа 

8. децембра 2022. 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. 

 


