
 

 
 

 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), 
тачке 8. став 5. Одлуке о условима и начину спровођења операција на 
отвореном тржишту („Службени гласник РС“, бр. 45/2011, 34/2013 и 
74/2020), тачке 2а. 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 5. став 5. 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 УТВРЂИВАЊУ ПРОЦЕНТА УВЕЋАЊА/УМАЊЕЊА НОМИНАЛНЕ 

ВРЕДНОСТИ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
 
 

 1. Овом одлуком утврђује се висина процента увећања номиналне 
вредности хартија од вредности који Народна банка Србије примењује у 
репо трансакцији у којој продаје хартије од вредности у смислу одлуке 
којом се утврђују услови и начин спровођења операција на отвореном 
тржишту. 
 
  Овом одлуком утврђује се и висина процента умањења 
номиналне вредности хартија од вредности који Народна банка Србије 
примењује: 
   1) у репо трансакцији у којој купује хартије од вредности у 
смислу одлуке којом се утврђују услови и начин спровођења операција 
на отвореном тржишту; 
   2) при одобравању банкама кредита за одржавање дневне 
ликвидности у смислу одлуке којом се уређују услови и начин 
одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на 
основу залоге хартија од вредности; 
   3) при одобравању банкама краткорочних динарских кредита 
у смислу одлуке којом се уређују услови и начин одобравања банкама 
краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од 
вредности. 
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 2. Висина процената из тачке 1. ове одлуке утврђује се за хартије од 
вредности које гласе на динаре, без девизне клаузуле, које издају 
Народна банка Србије, Република Србија и међународна финансијска 
организација и међународна развојна банка или финансијска 
институција, као и домаће привредно друштво у смислу одлука из те 
тачке, и то по врстама тих хартија и њиховој преосталој рочности, и дата 
је у Прилогу 1 који је одштампан уз ову одлуку и њен је саставни део. 
 
 3. Народна банка Србије утврђује проценте умањења номиналне 
вредности хартија од вредности имајући у виду тржишну цену ових 
хартија и текућа тржишна и монетарна кретања. 
 
  Проценти умањења из става 1. ове тачке утврђују се тако да износ 
реоткупне цене у репо трансакцији, односно износ одобреног кредита за 
одржавање дневне ликвидности, односно износ одобреног краткорочног 
динарског кредита, с каматом, одговара цени хартија од вредности на 
датум реоткупа, односно на дан доспећа ових кредита – при чему се 
узима у обзир кредит најдуже рочности, као и каматне стопе на овај 
кредит и каматне стопе на хартије од вредности које су предмет репо 
трансакција, односно кредита које се примењују на дан утврђивања тих 
процената.  
 
 4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
утврђивању процента умањења/увећања номиналне вредности хартија 
од вредности (Г. бр. 4466 од 23. марта 2020. године). 
 
 5. Ова одлука објављује се на интернет презентацији Народне 
банке Србије и ступа на снагу даном доношења.  
 
 

Г. бр. 6642 Г у в е р н е р 
30. јуна 2020. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
  

Др Јоргованка Табаковић, с.р. 
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Прилог 1 
 

ВИСИНА ПРОЦЕНТА УВЕЋАЊА/УМАЊЕЊА  
НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

 
 

РЕПО ПРОДАЈА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
Врста хартија од вредности Преостала рочност у данима Проценат увећања 
Благајнички записи Народне 

банке Србије  
до 371 0,00% 

 
РЕПО КУПОВИНА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

КРЕДИТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДНЕВНЕ ЛИКВИДНОСТИ 
КРАТКОРОЧНИ ДИНАРСКИ КРЕДИТ 

Врста хартија од вредности Преостала рочност у данима Проценат умањења 

Благајнички записи Народне 
банке Србије 

до 371 4,00% 

Дисконтне хартије од 
вредности Републике Србије  

и међународних финансијских 
организација и међународних 

развојних банака или 
финансијских институција 

до 371 4,00% 

Купонске хартије од вредности 
Републике Србије и 

међународних финансијских 
организација и међународних 

развојних банака или 
финансијских институција 

до 371 2,00% 

372–731 2,00% 

732–2.008 5,00% 

преко 2.008 10,00% 

Обвезнице домаћих 
привредних друштава 

(корпоративне обвезнице) 
са основном оценом бонитета  

А (Одличан бонитет) и Б 
(Веома добар бонитет) 

до 1.830 
 

8,00% 
 

 
1.831–3.660 

 
13,50% 

Обвезнице домаћих 
привредних друштава 

(корпоративне обвезнице) 
са основном оценом бонитета  

Ц (Добар бонитет) 
 

до 1.830 9,00% 

1.831–3.660 14,50% 

Обвезнице домаћих 
привредних друштава 

(корпоративне обвезнице) 
са основном оценом бонитета  

Д (Прихватљив бонитет) 
 

до 1.830 10,00% 

1.831–3.660 16,00% 

 


