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ОБАВЕШТЕЊЕ свим клијентима Алта банке а.д. Београд o понуди олакшица у отплати обавеза  

У складу са Одлуком о привременим мерама за банке у циљу адкеватног управљања кредитним 
ризиком у условима пандемије COVID-19, донете од стране Извршног одбора Народне банке Србије 
дана 14. децембра 2020. године и Одлуке о допунама предметне Одлуке донете  11. марта 2021. 
године (у даљем тексту: Одлука), Алта банка а.д. Београд свим клијентима из категорије физичких 
лица, пољопривредника, предузетника и правних лица доставља:  
 

ПОНУДУ ОЛАКШИЦА У ОТПЛАТИ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ 
КРЕДИТА И ДРУГИХ КРЕДИТНИХ ПРОИЗВОДА ОДОБРЕНИХ ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ 

ОДЛУКЕ, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: 
 
1. Почев од дана ступања на снагу напред наведене Одлуке, односно од 15. децембра 2020. године, па све 

до 30. априла 2021. године, Алта банка а.д. Београд ће прихватати захтеве за одобрење олакшица у 

отплати обавеза по основу кредита и других кредитних производа клијентима који услед пандемије 

COVID-19 нису у могућности да измирују обавезе према Банци, или уколико имају потешкоће у 

измиривању тих обавеза, у складу са ниже наведеним условима и предложеним моделима олакшица.  

 

2. Олакшице у отплати обавеза се одобравају клијентима који нису били у статусу неизмирења обавеза 

према Банци у периоду од 28. фебруара 2019. године до 29. фебруара 2020. године, уз услов да ни једно 

потраживање по основу кредита и других кредитних производа (кредитних картица и дозвољеног 

прекорачења по текућем рачуну) није било класификовано као проблематично.  

 

3. Олакшице у отплати обавеза не примењују се на накнаде за услуге банке, као што су услуге платног 

промета (нпр. провизија за извршење трансакција, накнаде за одржавање рачуна, услуге у вези са 

сефовима и слично).  

 

4. Клијенти физичка лица, која нису у могућности да измирују обавезе према Банци, или уколико имају 

потешкоћа у измиривању тих обавеза, имају могућност да поднесу захтев за одобрење олакшица за 

један или више кредитних производа истовремено, уколико је поред услова из тачке 2. испуњен и један 

од следећих услова: 

- На дан 28.02.2021. године имају кашњење у отплати обавеза у износу већем од 1.000 динара дуже 

од 30 дана;  

- Клијент има статус незапосленог лица;  

- Просечни нето месечни приходи клијента у последња 3 месеца су испод просека зарада у РС;  

- Просечни нето месечни приходи клијента у последња 3 месеца износе до 120,000 динара и мањи 

су за 10% или више процената у односу на приход пре 15. марта 2020. године, а под условом да је 

степен кредитне задужености, односно оптерећеност месечних примања кредитним и другим 

обавезама изнад 40% тих прихода;  

- Уколико Банка, по образложеном захтеву клијента, процени да услед пандемије постоје и друге 

чињенице и околности које су утицале на погоршање финансијског положаја клијента и тиме на 

могућност клијента да уредно измирује своје обавезе према Банци  

 



 

 

. 

 
Предвиђене олакшице за клијенте физичка лица су:  
За кредите:  

a) репрограм постојећих обавеза, односно промену услова кредита:  

- одобрење грејс периода у трајању од 6 месеци, и продужење рока отплате свих обавеза по 

кредиту тако да износ месечних обавеза по новом отплатном плану није већи у односу на 

претходне  

- плаћање камате: опција 1 предвиђа отплату уговорене камате током грејс периода, опција 2 

предвиђа отплату уговорене камате након истека грејс периода, односно припис уговорене 

камате главници дуга након истека грејс периода и равномерну отплату током периода трајања 

кредита  

 

b) рефинансирање постојећих обавеза по кредитима, односно одобрење новог кредита клијенту ради 

измирења свих обавеза по основу постојећих кредита  

- одобрење грејс периода у трајању од 6 месеци, са роком отплате тако да износ месечних обавеза 

по новом отпланом плану није већи у односу на претходне  

- плаћање камате: опција 1 предвиђа отплату уговорене камате током грејс периода, опција 2 

предвиђа отплату уговорене камате након истека грејс периода, односно припис уговорене 

камате главници дуга након истека грејс периода и равномерну отплату током периода трајања 

кредита  

 
Клијент има могућност одабира између напред наведних опција за плаћање камате, док Банка 
задржава право да клијенту одобри репрограм или рефинансирање кредита.  

 
За кредитне картице и дозвољено прекорачење по текућем рачуну:  
 

c) рефинансирање постојећих обавеза, односно одобрење новог кредита клијенту ради измирења 

постојећих обавеза  

- одобрење грејс периода у трајању од 6 месеци, са роком отплате тако да износ месечних обавеза 

по новом отплатном плану није већи у односу на претходне  

- плаћање камате: опција 1 предвиђа отплату уговорене камате током грејс периода, опција 2 

предвиђа отплату уговорене камате након истека грејс периода, односно припис уговорене 

камате главници дуга након истека грејс периода и равномерну отплату током периода трајања 

кредита  

- лимит по постојећој кредитној картици, односно износ одобреног дозвољеног прекорачења по 

текућем рачуну ће бити поново размотрен од стране Банке у складу са проценом кредитне 

способности дужника  

 
5. За клијенте предузетнике и привредна друштва која нису у могућности да измирују обавезе према 

Банци, или уколико имају потешкоћа у измиривању тих обавеза, имају могућност да поднесу захтев за 

одобрење олакшица за један или више кредитних производа истовремено, уколико је поред услова из 

тачке 2. испуњен и један од следећих услова:  

 



 

 

. 

 
- На дан 28.02.2021. године имају кашњење у отплати обавеза у материјално значајном износу ( 1.000 

динара за предузетнике, више од 1% појединачног потраживања али не мање од 10.000 динара за 

привредна друштва) дуже од 30 дана;  

- Остварен пад пословних прихода, односно промета у 2020 години од најмање 15%, а у односу на 

исти период у 2019. години;  

- Прекид пословања дужника у непрекидном трајању од најмање 30 дана услед пандемије COVID- 19;  

- Уколико Банка, по образложеном захтеву клијента, процени да услед пандемије постоје и друге 

чињенице и околности које су утицале на погоршање финансијског положаја клијента и тиме на 

могућност клијента да уредно измирује своје обавезе према Банци.  

 
 
Предвиђене олакшице за клијенте предузетнике и привредна друштва су:  
 
За кредите  

a) репрограм постојећих обавеза по кредитима, односно промену услова кредита:  

- одобрење грејс периода у трајању од 6 месеци, и продужење рока отплате свих обавеза по кредиту 

тако да износ месечних обавеза по новом отплатном плану није већи у односу на претходне  

- код кредита са специфичним начином измирења обавеза (једнократна отплата о року доспећа, 

револвинг), одобрење грејс периода при чему се период отплате продужава најманје за трајање грејс 

периода .  

- плаћање камате: опција 1 предвиђа отплату уговорене камате током грејс периода, опција 2 

предвиђа отплату уговорене камате након истека грејс периода, односно припис уговорене камате 

главници дуга након истека грејс периода и равномерну отплату током периода трајања кредита  

 
b) рефинансирање постојећих обавеза по кредитима, односно одобрење новог кредита клијенту 
ради измирења свих обавеза по основу постојећих кредита  

- одобрење грејс периода у трајању од 6 месеци, са роком отплате тако да износ месечних обавеза по 

новом отпланом плану није већи у односу на претходне  

- код кредита са специфичним начином измирења обавеза (једнократна отплата о року доспећа, 

револвинг), одобрење грејс периода при чему се период отплате продужава најманје за трајање грејс 

периода  

- плаћање камате: опција 1 предвиђа отплату уговорене камате током грејс периода, опција 2 

предвиђа отплату уговорене камате након истека грејс периода, односно припис уговорене камате 

главници дуга након истека грејс периода и равномерну отплату током периода трајања кредита  

 
Клијент има могућност одабира између напред наведних опција за плаћање камате, док 
Банка задржава право да клијенту одобри репрограм или рефинансирање кредита.  

 
  



 

 

. 

За дозвољено прекорачење по текућем рачуну:  
 
a) рефинансирање постојећих обавеза по дозвољеном прекорачењу рачуна, односно одобрење новог 

кредита клијенту ради измирења постојећих обавеза  

- одобрење грејс периода у трајању од 6 месеци, са роком отплате тако да износ месечних обавеза по 

новом отплатном плану није већи у односу на претходне  

- плаћање камате: опција 1 предвиђа отплату уговорене камате током грејс периода, опција 2 

предвиђа отплату уговорене камате након истека грејс периода, односно припис уговорене камате 

главници дуга након истека грејс периода и равномерну отплату током периода трајања кредита  

- износ одобреног дозвољеног прекорачења по текућем рачуну ће бити поново размотрен од стране 

Банке у складу са проценом кредитне способности дужника  

 
6. Сви остали битни услови отплате напред наведених модела отплате постојећих обавеза свих клијената неће 

бити неповољнији у односу на првобитно уговорене услове (висина каматне стопе, средства обезбеђења). 

Банка неће захтевати од клијената надокнаду трошкова обраде захтева или друге трошкове, осим трошкова 

на које Банка не може да утиче (трошкове кредитног бироа, катастра непокретности итд).  

 
7. Банка ће свим клијентима који су на дан 28.02.2021. године дуже од 30 дана у доцњи по основу било које 

обавезе, а који испуњавају услове из тачке 2, 4 и 5 послати обавештење о олакшицама у отплати обавеза 

до 31.03.2021. године  

 
8. Захтев за одобравање олакшица у отплати обавеза можете поднети по сваком појединачном 

кредиту/кредитном производу најкасније до 30. априла 2021. године, и то:  

- путем електронске поште на адресу: moratorijum@jubmes.rs или  

- путем редовне поште на адресу Алта банка, Булевар Зорана Ђинђића 121, 11070 Нови Београд, или  

- лично у седишту Банке Булевар Зорана Ђинђића 121, 11070 Нови Београд; експозитури Угриновачка 

212, насеље Алтина; експозитури Југословенске армије 3, Лучани.  

Банка ће у року од 30 дана од дана пријема захтева и комплетне документације донети одлуку о 
Вашем захтеву за одобравање олакшица у отплати обавеза и обавестити Вас о исходу истог. 
Обрасцe захтева са потребном пратећом документацијом можете пронаћи кликом на линк: 
 
Преузмите Захтев за правна лица за олакшице у отплати кредитних производa  
Преузмите Захтев за физичка лица за олакшице у отплати кредитних производа  
 
Више информација о репрезентативним примерима и примени олакшица у отплати обавеза у  
пракси можете пронаћи кликом на линкове:  
За правна лица 
За физичка лица 

mailto:moratorijum@jubmes.rs
https://altabanka.rs/wp-content/uploads/2021/01/Zahtev-za-pravna-lica-za-olaksice-u-otplati-kreditnih-proizvoda.pdf
https://altabanka.rs/wp-content/uploads/2021/03/Zahtev_FL_za_olaksice_u_otplati_kreditnih_proizvoda_MORATORIJUMmart2021.pdf
https://altabanka.rs/wp-content/uploads/2020/12/пример-за-сајт-правна-лица-финално.pdf
https://altabanka.rs/primeri-f-l-za-sajt-novo/

