„Службени гласник РС“, бр. 8/2019

На основу члана 14. став 1. тачка 10) и члана 42. тачка 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
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОДОБРАВАЊА
КРЕДИТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДНЕВНЕ ЛИКВИДНОСТИ БАНАКА НА
ОСНОВУ ЗАЛОГЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
1. У Одлуци 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
и 34/2013), у тачки 2а. став 6. речи: „на сајту Народне банке Србије“
замењују се речима: „на интернет презентацији Народне банке Србије“.
2. У тачки 3. став 2. мења се и гласи:
„Упис заложног права Народне банке Србије на хартијама од
вредности из става 1. ове тачке врши се преносом тих хартија на
заложни рачун финансијског обезбеђења банке као даваоца обезбеђења
у корист Народне банке Србије као примаоца обезбеђења по основу
кредита за ликвидност – у складу с прописима Централног регистра,
депоа и клиринга хартија од вредности, а. д., Београд (у даљем тексту:
Централни регистар).“.
3. У тачки 4. став 2. мења се и гласи:
„Уговор из става 1. ове тачке представља уговор о финансијском
обезбеђењу у смислу закона којим се уређује финансијско обезбеђење и
њиме се нарочито утврђују односи Народне банке Србије и банке у вези
са одобравањем, коришћењем и враћањем кредита за ликвидност,
уписом и престанком заложног права Народне банке Србије, као и начин
намирења потраживања Народне банке Србије из заложених хартија од
вредности.“.
4. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:
„Банка Народној банци Србије дневни кредит враћа истог радног
дана, најкасније до истека времена утврђеног за извршавање налога за
пренос, у складу с правилима којима се уређује рад RTGS платног
система Народне банке Србије.“.
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5. Тачка 10. мења се и гласи:
„10.
Ако банка преконоћни кредит не врати у року из тачке 9.
ове одлуке – Народна банка Србије ће невраћени износ тог кредита, као
и камату из тачке 11. ове одлуке (у даљем тексту: камата за доцњу),
намирити из заложених хартија од вредности, и то продајом или
присвајањем тих хартија, у складу сa законом којим се уређује
финансијско обезбеђење, прописима Централног регистра, упутством
Народне банке Србије за спровођење ове одлуке и уговором о кредиту
за ликвидност.
Изузетно, Народна банка Србије може из износа продатих,
односно вредности присвојених заложених хартија од вредности
намирити и износ доспеле а ненаплаћене редовне камате ако се тај
износ не може наплатити из меница из тачке 12. став 1. ове одлуке.
Ако банка преконоћни кредит не врати у року из тачке 9. ове
одлуке, ради намирења доспелих потраживања Народне банке Србије,
износи које издавалац заложених хартија од вредности исплаћује по
основу тих хартија после истека тог рока (исплата у року доспећа,
исплата дела номиналне вредности, превремени откуп, исплата прихода
и сл.) припадају Народној банци Србије и преносе се на новчани рачун у
складу са уговором из тачке 4. ове одлуке.“.
6. У тачки 12. став 2. мења се и гласи:
„Изузетно, Народна банка Србије може менице из става 1. ове
тачке употребити и за намирење потраживања из тачке 10. став 1. ове
одлуке ако се та потраживања не могу намирити на начин из те тачке.“.
7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
ИО НБС бр. 10
7. фебруара 2019. године
Београд
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