
„Службени гласник РС“, бр. 5/2023 

На основу члана 4. тачка 3) и члана 14. став 1. тачка 11) 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) и члана 28. став 7. Закона о банкама („Службени гласник 
РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), Извршни одбор Народне банке 
Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНИМ МЕРАМА ЗА 
БАНКЕ У ЦИЉУ АДЕКВАТНОГ УПРАВЉАЊА КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ 

У ПОРТФОЛИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА У УСЛОВИМА 
ОТЕЖАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  

 
 

 1. У Одлуци о привременим мерама за банке у циљу адекватног 
управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у 
условима отежане пољопривредне производње („Службени гласник РС“, 
бр. 111/2022 – у даљем тексту: Одлука), у тачки 2. после става 2. додаје 
се нови став 3, који гласи: 

 
  „Под дужником из става 1. ове тачке подразумева се и лице које се 
бави откупом и складиштењем воћа у хладњачи у складу с прописима“. 

 
  Досадашњи став 3. постаје став 4.  
 
 2. У тачки 3. став 2. мења се и гласи:  
 
  „Под кредитом из става 1. ове тачке подразумева се кредит 
одобрен дужнику из тачке 2. став 2. ове одлуке за потребе обављања 
пољопривредне делатности, као и кредит одобрен дужнику из тачке 2. 
став 3. ове одлуке за потребе обављања послова из тог става.“.  

 
 3. У тачки 7. став 1. мења се и гласи: 
 
  „Банка доставља Народној банци Србије извештај о мерама и 
активностима предузетим у циљу одобравања репрограма дужницима из 
тачке 2. став 2. ове одлуке, као и о резултатима тих мера и активности.“.  

 
 4. После тачке 7. додаје се тачка 7а, која гласи:  

 
  „7а. Банка доставља Народној банци Србије извештај о мерама 
и активностима предузетим у циљу одобравања репрограма дужницима 
из тачке 2. став 3. ове одлуке, као и о резултатима тих мера и активности. 
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   Извештај из става 1. ове тачке банка доставља на обрасцу 
Месечни извештај о одобреном репрограму кредита лицима која се баве 
откупом и складиштењем воћа у хладњачи, који је као Прилог 2 
одштампан уз ову одлуку и њен је саставни део. 
 
   Извештај из става 1. ове тачке банка доставља најкасније 20. у 
месецу са стањем на дан последњег календарског дана претходног 
месеца. 
 
   Први извештај из става 1. ове тачке банка је дужна да достави 
до 20. марта 2023. године, са стањем на дан 28. фебруара 2023. године.  
 
   Банка извештај из става 1. ове тачке доставља закључно са 
стањем на дан 30. јуна 2023. године, до 20. јула 2023. године. 
 
   Изузетно, извештај из става 1. ове тачке у делу који се односи 
на иницијално стање свих кредита одобрених дужницима из тог става, део 
под В ‒ банка доставља једном са стањем на дан 31. децембра 2022. 
године, најкасније 20. фебруара 2023. године.“.  
 
 5. После Прилога 1 додаје се Прилог 2, који је одштампан уз ову 
одлуку. 
 
 6. Банка је дужна да дужницима који се баве откупом и 
складиштењем воћа у хладњачи достави индивидуално обавештење из 
тачке 4. став 2. Одлуке, и то до 20. фебруара 2023. године.   
 
 7. Ова одлука примењује се на обавезе по основу кредита одобрених 
до ступања на снагу ове одлуке дужницима који се баве откупом и 
складиштењем воћа у хладњачи. 
 
 8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.  
 
 
ИО НБС бр. 3 Председавајућа 
24. јануара 2023. 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. 

 

 


