
        На основу 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) и тачке 14. Одлуке о условима и начину спровођења 
операција на отвореном тржишту ("Службени гласник РС", бр. 45/2011, 
34/2013, 74/2020, 98/2020 и 4/2022), гувернер Народне банке Србије 
доноси 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗОВАЊУ 50. АУКЦИЈЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

 
 
 1. Народна банка Србије организоваће дана 14. децембра 2022. 
године 50. аукцију хартија од вредности, са следећим 
карактеристикама: 

1) врста операције: главна операција, 
2) врста трансакције: реверзна репо трансакција − продаја 

хартија од вредности, 
3) врста аукције: аукција по варијабилној вишеструкој каматној 

стопи, 
4) датум реоткупа: седам данa од дана одржавања аукције,  

односно 21. децембар 2022. године. 
 

2. Народна банка Србије ће на аукцији из тачке 1. ове одлуке 
продавати хартије од вредности у износу до 130.000.000.000,00             
динара, и то: 

 
 врста хартија од вредности: благајнички записи Народне 

банке Србије  
 ISIN број: RSNBSRD22947 
 ознака емисије: 1 
 појединачна номинална 

вредност благајничких записа 
Народне банке Србије: 

 
 
10.000 динара 

 датум издавања: 31. октобар 2022. године 
 датум доспећа: 31. октобар 2023. године.  

 
3. Проценат увећања номиналне вредности благајничких записа 

Народне банке Србије из тачке 2. ове одлуке (у даљем тексту: 
благајнички записи) износи 0,00% сагласно Одлуци о утврђивању 
процента увећања/умањења номиналне вредности хартија од 
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вредности (Г. бр. 6642 од 30. јуна 2020. године, Г. бр. 7500 од 24. јула 
2020. године и Г. бр. 5274 од 15. априла 2022. године), тако да је 
појединачна куповна цена тих записа 10.000 динара. 

 
4. Највиша каматна стопа коју понуда банке – учесника на аукцији 

(у даљем тексту: учесник) може да садржи да би била примљена у 
обраду утврђује се у висини референтне каматне стопе Народне 
банке Србије и износи 5,00%. 

 
5. Народна банка Србије ће благајничке записе на аукцији 

продавати учесницима чија је понуда прихваћена по каматним 
стопама наведеним у понудама тих учесника.  
 
 6. Учесници могу доставити понуде за куповину благајничких 
записа од 12.00 до 12.30 часова на дан одржавања аукције. 
 

      Учесници могу у времену из става 1. ове тачке изменити или 
отказати достављену понуду за куповину благајничких записа. 

 
7. Учесник може Народној банци Србије доставити једну понуду 

за куповину благајничких записа.  
Најмањи износ понуде за куповину благајничких записа је 

номинална вредност тих записа од 1.000.000 динара. 
 
 8. Народна банка Србије обавестиће учесника о потпуном или 
делимичном прихватању његове понуде преко веб платформе 
„Монетарне операције Народне банке Србије“ – до 13.00 часова на 
дан одржавања аукције. 
 

9. Учесник чија је понуда прихваћена дужан је да износ куповне 
цене за купљене благајничке записе, у складу са закљученим 
посебним уговором с Народном банком Србије, уплати на новчани 
рачун Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности бр. 
908-98901-95, до 14.30 часова на дан одржавања аукције (датум 
куповине). 
 

10. Народна банка Србије ће износ реоткупне цене за благајничке 
записе, у складу са закљученим посебним уговором с банком, 
уплатити на новчани рачун Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности бр. 908-98901-95 – на датум реоткупа, до 
окончања времена за клиринг и салдирање у складу с прописима тог 
регистра. 
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11. Ова одлука објавиће се на Интернет презентацији Народне 
банке Србије. 

 
12. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

 
Г. бр. 11955 Гувернер 
14. децембар 2022. године 
Б е о г р а д 

Народне банке Србије 
 

 др Јоргованка Табаковић, с.р.  
 


