
Г. бр. 6489 од 24. јуна 2020. године и Г. бр. 7499 од 24. јула 2020. године 
 

 
 

 На основу члана 18. став 1. тачка 2) 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), 
ради спровођења тачке 7. став 5. Одлуке о условима и начину 
спровођења операција на отвореном тржишту („Службени гласник РС“, 
бр. 45/2011, 34/2013 и 74/2020), тачке 2. став 5. Одлуке о условима и 
начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака 
на основу залоге хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр. 
52/2008, 40/2010, 3/2011, 18/2011, 34/2013, 8/2019 и 74/2020) и тачке 2. 
став 7. Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних 
кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности 
(„Службени гласник РС“, бр. 95/2010, 3/2011, 18/2011, 98/2012, 
34/2013, 8/2019 и 74/2020), гувернер Народне банке Србије доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О КРИТЕРИЈУМИМА ПОД КОЈИМА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ У 

МОНЕТАРНИМ ОПЕРАЦИЈАМА МОЖЕ ПРИХВАТИТИ ХАРТИЈЕ ОД 
ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ИЗДАЈУ ДОМАЋА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА  

 
 
 1. Овом одлуком утврђују се критеријуми под којима Народна банка 
Србије у монетарним операцијама може прихватити и хартије од 
вредности које издају домаћа привредна друштва (у даљем тексту: 
корпоративне обвезнице), и то ради: 
 
  1) куповине корпоративних обвезница од банака на секундарном 
тржишту, у спровођењу операција на отвореном тржишту (репо и трајне 
трансакције); 

  2) одобравања банкама кредита за одржавање дневне 
ликвидности на основу залоге корпоративних обвезница;  

  3) одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на 
основу залоге корпоративних обвезница. 

 
 2. У складу с прописима Народне банке Србије којима се уређују 
монетарне операције из тачке 1. ове одлуке, и то одлуком којом се 
уређују услови и начин спровођења операција на отвореном тржишту, 
одлуком којом се уређују услови и начин одобравања кредита за 
одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од 
вредности и одлуком којом се уређују услови и начин одобравања 
банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија 
од вредности – Народна банка Србије у овим монетарним операцијама 
може прихватити и корпоративне обвезнице, и то оне које гласе на 



динаре, без девизне клаузуле, које издаје домаће привредно друштво 
чији је бонитет Агенција за привредне регистре оценила најмање оценом 
’(Д) Прихватљив бонитет’ или које има другу оцену свог 
бонитета/кредитне способности која је одговарајућа оцени бонитета ’(Д) 
Прихватљив бонитет’. 

 
  У смислу одлука из става 1. ове тачке, домаће привредно 
друштво је привредно друштво или друго правно лице које има седиште 
у Републици Србији, осим привредног друштва и правног лица над којим 
Народна банка Србије врши контролу, односно надзор у складу са 
одредбама закона којим се уређују положај, организација, овлашћења и 
функције Народне банке Србије. 
 
  Оцена бонитета ’(Д) Прихватљив бонитет’ из става 1. ове тачке 
односи се на основни ниво оцене бонитета привредног друштва ’(Д) 
Прихватљив бонитет’ и обухвата све специфичне нивое у оквиру овог 
основног нивоа, који се, уз ознаку основног нивоа оцене бонитета, 
исказују и додатним симболима, и то ’(Д+)’, ’(Д)’ и ’(Д-)’, у складу с 
методологијом Агенције за привредне регистре којом се утврђује давање 
оцена бонитета привредних друштава. 
 
  У складу с прописима из става 1. ове тачке, Народна банка 
Србије у монетарним операцијама може прихватити корпоративне 
обвезнице које домаћа привредна друштва издају до 31. децембра 2020. 
године и чија је најдужа оригинална рочност десет година. 
 
 3. Корпоративне обвезнице прихватају се у монетарним 
операцијама из тачке 1. ове одлуке уз следеће додатне критеријуме:  
 
  1) највиши укупни номинални износ корпоративних обвезница 
који Народна банка Србије може да прихвати утврђује се у висини 55 
(педесет пет) милијарди динара, при чему се узима у обзир укупна 
номинална вредност корпоративних обвезница које су у употреби у свим 
монетарним операцијама из тачке 1. ове одлуке на одређени дан; 
 
  2) највиши укупни номинални износ појединачне емисије или 
транше корпоративних обвезница који Народна банка Србије може да 
прихвати утврђује се у висини 70% укупне номиналне вредности 
појединачне емисије или транше корпоративних обвезница једног 
издаваоца, при чему се узима у обзир укупна номинална вредност 
корпоративних обвезница по појединачној емисији или транши 
корпоративних обвезница једног издаваоца које су у употреби у свим 
монетарним операцијама из тачке 1. ове одлуке на одређени дан;  
 
 



  3) највиши укупни номинални износ корпоративних обвезница 
једног издаваоца који Народна банка Србије може да прихвати утврђује 
се у висини 11 (једанаест) милијарди динара номиналне вредности 
корпоративних обвезница тог издаваоца, при чему се узима у обзир 
укупна номинална вредност корпоративних обвезница једног издаваоца 
које су у употреби у свим монетарним операцијама из тачке 1. ове 
одлуке на одређени дан. 
 
 4. Народна банка Србије може да одбије прихватање корпоративних 
обвезница у спровођењу једне или више монетарних операција из тачке 
1. ове одлуке ако би њихово прихватање могло да угрози или да доведе 
у питање ефикасно остваривање циљева монетарне политике, и то 
узимајући у обзир укупну номиналну вредност корпоративних обвезница 
које је су у употреби у свим монетарним операцијама из тачке 1. ове 
одлуке, изложеност Народне банке Србије према појединачном 
издаваоцу тих хартија од вредности, преосталу рочност корпоративних 
обвезница и њихову тржишну цену (утрживост). 
 
 5. Ова одлука објављује се на интернет презентацији Народне 
банке Србије и ступа на снагу даном доношења. 
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