"Службени гласник РС", бр. 96/2008

На основу члана 14. тачка 8, а у вези с чланом 42. став 1. тачка 3,
Закона о Народној банци Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2003 и
55/2004), Монетарни одбор Народне банке Србије доноси
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ЛИКВИДНОСТИ БАНАКА
1. Ради одржавања ликвидности банака, Народна банка Србије
може одобравати банкама кредит за одржавање ликвидности с роком
доспећа до дванаест месеци.
2. Кредит за одржавање ликвидности Народна банка Србије
одобрава банци на основу уписане хипотеке првог реда на
непокретностима на којима је банка уписана као власник и на којима није
уписан терет у корист трећих лица, на основу залоге девиза, односно
издвојене девизне обавезне резерве банке, залоге злата, залоге
потраживања банке, као и залоге хартија од вредности.
Износ кредита за одржавање ликвидности не може бити већи од
80% вредности хипотеке и/или залоге из става 1. ове тачке.
3. Кредит за одржавање ликвидности Народна банка Србије
одобрава банкама које имају привремених тешкоћа у одржавању
ликвидности – под условом да су претходно искористиле све друге
повољније изворе ликвидности доступне на тржишту, као и да су
усвојиле програм мера за превазилажење тих тешкоћа.
4. Испуњеност услова из тачке 3. ове одлуке банка доказује
достављањем следеће документације:
– анализе стања и узрока неликвидности банке с програмом
мера за отклањање неликвидности који је донео управни одбор банке и
планом прилива и одлива средстава за период за који се тражи кредит
за одржавање ликвидности;
– изјаве управног одбора банке да су претходно искоришћене
сви други повољнији извори ликвидности доступни на тржишту;
– друге документације по захтеву Народне банке Србије.
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5. Банка је дужна да, поред документације из тачке 4. ове одлуке,
Народној банци Србије достави захтев за коришћење кредита за
одржавање ликвидности, у коме наводи износ траженог кредита и уз који
доставља спецификацију непокретности које банка нуди у хипотеку
и/или спецификацију девиза и/или спецификацију злата и/или
спецификацију потраживања банке и/или спецификацију хартија од
вредности.
6. Монетарни одбор Народне банке Србије одлучује, појединачно за
сваку банку, о износу кредита за одржавање ликвидности који се може
пустити у течај, као и о року доспећа овог кредита, на основу чега
Народна банка Србије и банка закључују уговор о том кредиту.
Одлука из става 1. ове тачке доноси се на основу оцене
адекватности програма мера из тачке 3. ове одлуке, солвентности банке,
монетарних ефеката, као и ефеката одобравања овог кредита на
финансијску стабилност.
Уговором из става 1. ове тачке, Народна банка Србије и банка
уређују међусобна права и обавезе.
7. На износ кредита за одржавање ликвидности коришћеног у
смислу ове одлуке, банка је дужна да Народној банци Србије плаћа
камату – по каматној стопи у висини 150% референтне каматне стопе.
На износ доспелог а ненаплаћеног кредита за одржавање
ликвидности, као и на доспелу а ненаплаћену камату из става 1. ове
тачке – Народна банка Србије обрачунава и наплаћује камату по
каматној стопи која је одлуком о каматним стопама које Народна банка
Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике утврђена
за кредите који нису враћени у уговореном року, односно за кредите који
се користе противно прописима.
Камату из ст. 1. и 2. ове тачке Народна банка Србије обрачунава
месечно и наплаћује до 8. у месецу за претходни месец.
8. На име обезбеђења наплате камате из тачке 7. ове одлуке, банка
је дужна да Народној банци Србије достави одговарајући број бланко
сопствених, потписаних и оверених меница, као и овлашћење за њихову
попуну.
9. Ако банка кредит за одржавање ликвидности не врати до рока
утврђеног одлуком Монетарног одбора Народне банке Србије – Народна
банка Србије ће невраћени износ тог кредита, с каматом, наплатити
активирањем хипотеке, односно залоге из тачке 2. ове одлуке.
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10. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном
гласнику РС".
МО НБС бр. 20
22. октобра 2008. године
Београд
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Гувернер
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