
 
 

 

 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, 74/2020 и 98/2020), 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, 
74/2020 и 98/2020) 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, 74/2020 и 98/2020), гувернер 
Народне банке Србије доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ПОД КОЈИМА НАРОДНА 

БАНКА СРБИЈЕ У МОНЕТАРНИМ ОПЕРАЦИЈАМА МОЖЕ 
ПРИХВАТИТИ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ИЗДАЈУ ДОМАЋА 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА  
 

 
 1. У Одлуци о критеријумима под којима Народна банка Србије у 
монетарним операцијама може прихватити хартије од вредности које 
издају домаћа привредна друштва (Г. бр. 6489 од 24. јуна 2020. године), 
у тачки 2. став 1. речи: „најмање оценом ’(Б) Веома добар бонитет’ или 
које има другу оцену свог бонитета/кредитне способности која је 
одговарајућа оцени бонитета ’(Б) Веома добар бонитет’.“ замењују се 
речима: „најмање оценом ’(Д) Прихватљив бонитет’ или које има другу 
оцену свог бонитета/кредитне способности која је одговарајућа оцени 
бонитета ’(Д) Прихватљив бонитет’.“. 

 
  Став 3. мења се и гласи: 
 
  „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 ставу 4. речи: „пет година“ замењују се речима: „десет година“. 



 

 

 
 2. Ова одлука објављује се на интернет презентацији Народне 
банке Србије и ступа на снагу даном доношења. 

 
 
 
Г. бр. 7499 Г у в е р н е р 
24. јула 2020. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 
  

 
 
 

  
 
 


