
„Службени гласник РС“, бр. 21/2021 

 

 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 13и. став 5. Закона о финансијском лизингу 
(„Службени гласник РС“, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011 – др. 
закони), Извршни одбор Народне банке Србије доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНИМ МЕРАМА ЗА ДАВАОЦЕ 
ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У ЦИЉУ АДЕКВАТНОГ УПРАВЉАЊА 

КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ У УСЛОВИМА ПАНДEМИЈЕ COVID-19  
 
 
 1. У Одлуци о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга 
у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије 
COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 150/2020 – у даљем тексту: 
Одлука), у тачки 2. став 2, алинеја прва, и у тачки 2. став 3, алинеја прва, 
после речи: „на дан ступања на снагу ове одлуке“ додају се запета и речи: 
„односно на дан 28. фебруара 2021. године“. 
 
 2. У тачки 4. став 2. после речи: „на дан 30. новембра 2020. године“ 
додају се запета и речи: „односно на дан 28. фебруара 2021. године“. 
 
  У ставу 3. после речи: „до 31. децембра 2020. године“ додају се 
запета и речи: „односно до 31. марта 2021. године“. 
 
 3. Давалац лизинга је дужан да обавештење у вези са одобравањем 
олакшице објављено у складу с тачком 4. став 1. Одлуке усклади са 
одредбама ове одлуке у року од пет радних дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 
 4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
ИО НБС бр. 58 Председавајућа 

11. марта 2021. 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. 

 


