
„Службени гласник РС“, бр. 67/2020 

 
 
 
 На основу члана 21. став 3, члана 23. став 5. и члана 24. ст. 2. и 4. 
Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 
14/2015) и члана 15. став 1. 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), Извршни одбор 
Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ 

 
 
 1. У Одлуци о адекватности капитала банке („Службени гласник РС“, 
бр. 103/2016, 103/2018 и 88/2019), у тачки 13а. став 1. речи: „почев од 1. 
јула 2020. године“ на оба места замењују се речима: „почев од 1. јануара 
2021. године“. 
 
  Став 2. мења се и гласи:  
 
  „Изузетно од става 1. ове тачке, одбитна ставка из тог става 
примењује се ако изложености банке по основу кредита у динарима 
индексираних девизном клаузулом и кредита у страној валути одобрених 
почев од 1. јануара 2021. године дужницима из нефинансијског и 
недржавног сектора прелазе: 
 
  1) 71% износа изложености банке по основу кредита у динарима 
(укључујући и кредите индексиране девизном клаузулом) и кредита у 
страној валути, одобрених почев од 1. јануара 2021. године тим 
дужницима – у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године; 
  2) 64% износа изложености банке по основу кредита у динарима 
(укључујући и кредите индексиране девизном клаузулом) и кредита у 
страној валути, одобрених почев од 1. јануара 2021. године тим 
дужницима – у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године; 
  3) 57% износа изложености банке по основу кредита у динарима 
(укључујући и кредите индексиране девизном клаузулом) и кредита у 
страној валути, одобрених почев од 1. јануара 2021. године тим 
дужницима – у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године.“.  
 
  У ставу 8. одредба под 1) речи: „пре 1. јула 2020. године“ замењују 
се речима: „пре 1. јануара 2021. године“.  
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 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.  
 
 
ИО НБС бр. 80 Председавајућа 

7. маја 2020. 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. 

 


