„Службени гласник РС“, бр. 41/2021

На основу члана 236. став 1. Закона о тржишту капитала („Службени
гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) и члана
18. став 1. тачка 3) 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), гувернер Народне банке Србије
доноси
OДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ПРЕКО НОВЧАНОГ
РАЧУНА ПРАВНОГ ЛИЦА КОЈЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ КЛИРИНГА И
САЛДИРАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
1. Овом одлуком уређује се начин обављања платног промета преко
новчаног рачуна правног лица које обавља послове клиринга и
салдирања финансијских инструмената, који Народна банка Србије
отвара и води на основу члана 227. став 5. Закона о тржишту капитала, и
то преко новчаног рачуна:
1) Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у
даљем тексту: Централни регистар);
2) страног правног лица које обавља послове клиринга и
салдирања државних хартија од вредности ангажованог у складу са
законом којим се уређује јавни дуг (у даљем тексту: страно правно лице).
2. Новчани рачун из тачке 1. ове одлуке Народна банка Србије отвара
и води у складу са законом којим се уређују платне услуге и прописима
донетим на основу тог закона.
3. Обављање платног промета преко новчаног рачуна Централног
регистра и страног правног лица, у смислу ове одлуке, представља
извршавање налога за пренос ради поравнања новчаних обавеза по
основу трансакција с финансијским инструментима у складу са Законом о
тржишту капитала, односно законом којим се уређује јавни дуг (у даљем
тексту: налог за поравнање).
Налози за поравнање извршавају се искључиво по бруто принципу
у RTGS платном систему Народне банке Србије (у даљем тексту: RTGS
НБС систем) у складу с правилима рада тог система.
4. Стање на новчаном рачуну из тачке 2. ове одлуке на почетку и на
крају пословног дана RTGS НБС система мора бити нула.
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Изузетно од става 1. ове тачке, ако се налози за поравнање не могу
извршити у току једног пословног дана због тога што је временска зона у
којој се они испостављају различита од временске зоне у којој се
извршавају, а у складу са општим актом страног правног лица – стање на
новчаном рачуну страног правног лица на почетку и на крају пословног
дана RTGS НБС система не мора бити нула за износ ових неизвршених
налога.
5. Термински план за извршавање налога за поравнање утврђује
Централни регистар, односно страно правно лице.
6. Плаћања која се обављају по основу трансакција с финансијским
инструментима које Народна банка Србије спроводи на отвореном
тржишту врше се у складу с прописима Народне банке Србије којима се
уређују операције на том тржишту.
7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
начину обављања платног промета преко новчаног рачуна Централног
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности („Службени гласник РС“,
бр. 55/2015).
8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
O. бр. 4
22. априла 2021. године
Београд

Гувернер
Народне банке Србије
Др Јоргованка Табаковић, с.р.

