
 

 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 и 106/2012) и тачке 12. 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 и 34/2013), гувернер Народне банке 
Србије доноси  
 

О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗОВАЊУ 5. АУКЦИЈЕ НА КОЈОЈ НАРОДНА БАНКА 
СРБИЈЕ ОДОБРАВА БАНКАМА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА 
ЛИКВИДНОСТ НА ОСНОВУ ЗАЛОГЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ  

 
 
 1. Народна банка Србије организоваће дана 20. маја 2014. године 
5. аукцију на којој ће одобравати банкама краткорочне кредите за 
ликвидност на основу залоге хартија од вредности (у даљем тексту: 
краткорочни кредити) по варијабилној, вишеструкој каматној стопи. 
 
  Народна банка Србије ће на аукцији из става 1. ове тачке 
одобрити банкама краткорочне кредите у укупном износу до 
2.000.000.000,00 динара. 
 
 2. Народна банка Србије одобраваће банкама краткорочне 
кредите с роком доспећа од 360 дана од дана одржавања аукције, 
односно до 15. маја 2015. године. 
 

3. Народна банка Србије ће на аукцији из тачке 1. ове одлуке 
одобравати банкама краткорочне кредите у висини номиналне 
вредности заложених хартија од вредности, односно дела номиналне 
вредности амортизационих хартија од вредности према  Одлуци  о 
условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за 
ликвидност на основу залоге хартија од вредности, која се умањује за 
проценте умањења који су утврђени  Одлуком  о утврђивању процента 
увећања/умањења номиналне вредности хартија од вредности (Г. бр. 
2663 од 10. маја 2013. године). 
 
 4. Најнижа каматна стопа коју захтев банке за коришћење 
краткорочног кредита може да садржи да би био примљен у обраду 
утврђује се у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије 
увећане за 2,00 процентнa поена и износи 11,00% на годишњем нивоу. 
 
 5. Захтеве за коришћење краткорочног кредита банке могу 
доставити од 12.00 до 13.00 часова на дан одржавања аукције. 
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  Банка може Народној банци Србије доставити највише један 
појединачни захтев за коришћење краткорочног кредита. 
 

  Најмањи износ појединачног захтева за коришћење 
краткорочног кредита  је 10.000.000 динара. 
 

 6. Банка је дужна да хартије од вредности заложи најкасније на 
дан одржавања аукције – до 12.00 часова. 
 

 7. Народна банка Србије обавестиће банку о потпуном или 
делимичном прихватању њеног захтева за коришћење краткорочног 
кредита – достављањем потврде о прихватању овог захтева 
најкасније 30 минута после истека рока из тачке 5. ове одлуке. 
 

 8. Народна банка Србије ће износ краткорочног кредита, у складу 
с потврдом о прихватању захтева банке за коришћење овог кредита, 
пустити у течај у корист жиро-рачуна банке најкасније до 18.00 часова 
на дан одржавања аукције. 
 

 9. Банка је дужна да на дан доспећа из тачке 2. ове одлуке врати 
краткорочни кредит у корист рачуна Народне банке Србије – 
Примарна емисија по основу операција на отвореном тржишту бр. 
908-88107-79, с позивом на број одобрења 6-157023-шифра банке, 
најкасније до истека рока за међубанкарска плаћања, у складу с 
прописима којима се уређује рад RTGS система и клиринг система 
Народне банке Србије. 
 
 10. Камату обрачунату на износ коришћеног краткорочног кредита 
банка уплаћује у корист рачуна Народне банке Србије – 
Приходи/Расходи Народне банке Србије бр. 980-1-33, с позивом на 
број одобрења 6-020006-шифра банке. 
 

 11. Ова одлука објављује се на сајту Народне банке Србије. 
 
 12. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
 
Г. бр. 3035 Гувернер 
19. маја 2014. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
 др Јоргованка Табаковић, с.р. 
 


