„Службени гласник РС“, бр. 8/2019

На основу члана 14. став 1. тачка 10) и члана 38. став 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), Извршни одбор Народне банке Србије доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОДОБРАВАЊА
БАНКАМА КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА ЛИКВИДНОСТ НА ОСНОВУ
ЗАЛОГЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
1. У Одлуци 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), тачка 3. мења се и гласи:
„3. Упис заложног права Народне банке Србије на хартијама од
вредности врши се преносом тих хартија на заложни рачун финансијског
обезбеђења банке као даваоца обезбеђења у корист Народне банке
Србије као примаоца обезбеђења по основу краткорочног кредита – у
складу с прописима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од
вредности, а. д., Београд (у даљем тексту: Централни регистар).“.
2. Тачка 7. мења се и гласи:
„7. Ради одобравања краткорочног кредита, Народна банка
Србије закључује с банком оквирни уговор о овом кредиту (у даљем
тексту: оквирни уговор).
Оквирни уговор 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 тог кредита, те уписом и
престанком заложног права Народне банке Србије, као и начин
намирењa потраживања Народне банке Србије из заложених хартија од
вредности.“.
3. У тачки 20. речи: „на свом сајту“ замењују се речима: „на својој
интернет презентацији“.
4. Tачкa 21. мења се и гласи:
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„21.
Ако банка краткорочни кредит не врати у року утврђеном у
потврди из тачке 19. ове одлуке, односно ако га не врати у складу с
тачком 4. ст. 2. и 4. те одлуке – Народна банка Србије ће потраживање
по основу невраћеног износа тог кредита, с припадајућом каматом,
намирити продајом или присвајањем заложених хартија од вредности, у
складу са законом којим се уређује финансијско обезбеђење, прописима
Централног регистра, упутством Народне банке Србије за спровођење
ове одлуке и оквирним уговором.
Изузетно, ако Народна банка Србије своје потраживање из
става 1. ове тачке не може да намири на начин из тог става – за то
намирење може употребити менице из тачке 25. ове одлуке.
Ако банка краткорочни кредит не врати у року утврђеном у
потврди из тачке 19. ове одлуке, односно ако га не врати у складу с
тачком 4. ст. 2. и 4. те одлуке – ради намирења доспелих потраживања
Народне банке Србије, износи које издавалац заложених хартија од
вредности исплаћује по основу тих хартија после истека тих рокова
(исплата у року доспећа, исплата дела номиналне вредности,
превремени откуп, исплата прихода и сл.) припадају Народној банци
Србије и преносе се на њен новчани рачун у складу са оквирним
уговором.“.
5. У тачки 5. став 6, тачки 12. и тачки 14. став 2. речи: „на сајту
Народне банке Србије“ замењују се речима: „на интернет презентацији
Народне банке Србије“.
6. У тачки 22. став 3. речи: „на наплату потраживања Народне банке
Србије“ замењују се речима: „на намирење потраживања Народне банке
Србије“.
7. У тачки 25. речи: „не могу наплатити“ замењују се речима: „не
могу намирити“.
8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
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