
 
ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ (у даљем тексту: ПББ у стечају) 

обавештава своје клијенте (дужнике) о Oдлуци стечајног управника - Агенције за осигурање 

депозита број ОД.Д 1607/20 донетој на седници Одбора директора, дана 30.07.2020. којом се 

одобрава увођење додатног застоја у отплати (мораторијума) за обавезе предузетника, 

пољопривредника и физичких лица према финансијским институцијама у стечају, којом се: 

 

1. Oдобрава се увођење додатног застоја у отплати обавеза (мораторијум) за дужнике ПББ 

у стечају: предузетнике, пољопривреднике и физичка лица, који су исказали интерес за 

застој у отплати обавеза према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији. 

 

2. Застој у отплати обавеза дужника из тачке 1. ове одлуке примењује се на обавезе 

дужника које доспевају почев од 1.8.2020. године закључно са 30.9.2020. године, као и 

на обавезе дужника које дужник није измирио, а које су доспеле у јулу 2020. године.  

 

3. За време застоја у отплати обавеза (мораторијума) дужницима из тачке 1. ове одлуке 

вршиће се обрачун редовне камате која се приписује главном дугу и равномерно 

распоређује, односно приписује преосталим ануитетима који доспевају након престанка 

мораторијума у отплати обавеза.  

 

4. За време застоја у отплати обавеза (мораторијума) финансијске институције у стечају и 

ликвидацији неће дужницима из тачке 1. ове одлуке обрачунавати затезну камату на 

доспела, а неизмирена потраживања и неће покретати поступак извршења, односно 

принудне наплате према дужницима, нити предузимати друге правне радње у циљу 

наплате потраживања од дужника. 

 

5. Дужницима из тачке 1. ове одлуке којима је одобрен застој у отплати обавеза према 

финансијској институцији у стечају и ликвидацији, уговорени период отплате обавеза 

продужиће се за период трајања застоја у отплати обавеза (мораторијума). 

 

 

Још једном се истиче да ће се мораторијум одобравати искључиво по захтеву дужника и да се, 

по том основу, неће закључивати анекс уговора. 

Имајући у виду све наведено, позивамо клијенте – дужнике ПББ у стечају: физичка лица, 

предузетнике и пољопривреднике, који у означеном периоду имају недоспеле кредите у 

коришћењу, да искажу интерес за застој у отплати обавеза односно да свој захтев за застој у 

отплати обавеза пошаљу на е-маил: workout@pbb-banka.com, или на адресу: Београд, Коларчева 

6-8. За додатне информације можете позвати на бројеве телефона: 011/3816-612  и 011/3816-

596. 
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