
 

Јавно 

           Прилог 1. 
Број захтева:  
Датум:  
 

Захтев за коришћење репрограма у складу са Одлуком НБС  о привременим мерама за 
банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних 

кредита у условима отежене пољопривредне производње 
 
Подаци о подносиоцу захтева:  
 
Пословно име/  
Име и презиме носиоца Регистрованог пољопривредног газдинства:  
 
_________________________________________________________________  
 
МБ / ЈМБГ: _______________________________________________________  
 
Број пољопривредног газдинства (БПГ): _______________________________ 
 
Адреса: __________________________________________________________________  
 
Контакт подаци: ____________________________________________________________  
( имејл и тел.) 
 
Подаци о кредиту за који се тражи репрограм*:  
 
Врста кредита:___________________________________________  
 
Број и датум Уговора: _______________________________________________________  
 
Захтевани грејс период  у отплати кредита (од 6 до 12 месеци) ________________ (унети број 
месеци за који сте се определили) 
 
Репрограм се односи искључиво на клијенте уписане у регистар пољопривредних газдинстава у 
смислу закона којим се уређују пољопривреда и рурални развој који на дан 31. мај 2022. године 
испуњавају кумулативно следеће услове:  нису у доцњи дужој од 90 дана по било којој обавези 
на коју се репрограм примењује, нису били у статусу неизмирења обавеза према Банци, односно 
чије ни једно потраживање Банке није било класификовано као проблематично потраживање, 
односно проблематичан кредит у Банци. 
 
*Репрограм јесте промена услова конкретног кредита на начин да се Клијенту омогући грејс 
период у отплати свих његових обавеза према Банци по том кредиту у трајању од 6 до 12 месеци 
(у зависности од тога за који период се дужник определи у захтеву), у току којег Банка не 
наплаћује потраживања по основу главнице, при чему Банка у том периоду наплаћује уговорену 
камату, а рок отплате тог кредита се продужава на начин да износ ануитета по истеку грејс 
периода, а до краја новог рока отплате кредита не буде већи у односу на тај износ у периоду пре 
примене репрограма 
 
Корисник кредита уз захтев Банци доставља и следећу документацију: 

 извод из регистра пољопривредних газдинстава - подаци о регистрованом 
пољопривредном газдинству издат од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор, не старији од 60 дана од дана подношења захтева за репрограм  

 сагласност за повлачење извештаја Кредитног бироа за Корисника кредита 

 
 
 
 
 



 

 
 

Јавно 

 
У складу са Законом о заштити података о личности (Сл.гласник РС 87/2018, даље: Закон) Банка 
Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд (даље: Банка) обавештава подносиоца 
Захтева да ће у циљу успостављања пословног/уговорног односа, обрађивати личне податке 
подносиоца захтева, односно осталих физичких лица која учествују у одређеним непосредним 
или посредним пословним односима са Банком или су на било који начин повезани или ће бити 
повезани са Банком као руковаоцем, у складу са Законом, Информацијом о обради података о 
личности физичких лица у пословању са правним лицима, Политиком колачића и Политиком 
приватности Банке.  
Подносилац захтева својим потписом потврђује да му је уручена Информација о обради и 
заштити података о личности физичких лица у пословању са правним лицима и да је упознат да 
је Банка омогућила доступност докумената наведених у претходном ставу у пословним 
просторијама Банке и на Интернет страници Банке. Уручивањем подносиоцу захтева напред 
наведене Информације сматраће се да је Банка исту учинила доступним и другим физичким 
лицима наведеним у претходном ставу.  
Подносилац захтева потврђује да је упознат да Банка прикупља само оне податке који су 
релевантни и ограничени у односу на сврху због које се обрађују и потребни за испуњење сврхе 
обраде 

 

 

_______________________     ____________________________________ 
Место и датум           Печат и потпис овлашћеног лица подносиоца захтева 


