На основу тачке 12. став 1. Упутства о достављању Народној банци
Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака
(„Службени гласник РС“, бр. 42/2010 и 2/2012), гувернер Народне банке
Србије доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАЧИНА
ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА
КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА
1. У Методологији начина израчунавања каматних стопа на кредите
и депозите банака (Г. бр. 11106 од 2. јула 2010. године, Г. бр. 535 од 27.
јануара 2012. године и Г. бр. 9991 од 24. децембра 2014. године), у тачки
2, одредба под б) мења се и гласи:
„б) Нефинансијски сектор чине институционалне јединице чија је
основна делатност производња робе и нефинансијских услуга, и то:
јавна предузећа, привредна друштва, правна лица и комитенти
друштвених делатности који се не финансирају из буџета, као и друга
правна лица – нефинансијски сектор у стечају (према структури
обавезних шифара из Одлуке ССКР, четврта и пета цифра у шифри су
20–27, 30–37, 91 и 93).“.
2. У тачки 6, после алинеје петe додају се нове алинеје од шесте до
девете, које гласе:
„– динарски индексирани референтном каматном стопом Народне
банке Србије;
– динарски индексирани каматном стопом BELIBOR 1М;
– динарски индексирани каматном стопом BELIBOR 3М;
– динарски индексирани каматном стопом BELIBOR 6М;“.
Досадашње алинеје од шесте до десете постају алинеје од
десете до четрнаесте.
3. У тачки 7, после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Индексације са динарским каматним стопама – референтном
каматном стопом Народне банке Србије и BELIBOR каматним стопама
из тачке 6. ове методологије не примењују се на међубанкарске кредите
и депозите.“.
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4. После тачке 7. додаје се тачка 7а, као и поднаслов изнад те
тачке, који гласе:
„Подела по величини институционалних јединица које
припадају нефинансијском сектору
7а. Према величини институционалних јединица које припадају
нефинансијском сектору, кредити и депозити за нефинансијски сектор
деле се на:
– кредите и депозите за микро правна лица;
– кредите и депозите за мала правна лица;
– кредите и депозите за средња правна лица;
– кредите и депозите за велика правна лица.
Подела по величини институционалних јединица које припадају
нефинансијском сектору врши се у складу са одредбама закона којим се
уређује рачуноводство а које се односе на разврставање правних лица.“.
5. Податке прописане овом одлуком банке ће први пут доставити за
март 2017. године, и то најкасније 18. априла 2017. године.
6. Ова одлука објављује се на интернет страници Народне банке
Србије и примењиваће се од 1. марта 2017. године.
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