"Службени гласник РС", бр. 116/2008 и 12/2009

На основу члана 14, а у вези с чланом 3. Закона о Народној банци
Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2003 и 55/2004), Монетарни
одбор Народне банке Србије доноси
ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНИМ МЕРАМА ЗА ОЧУВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ
БАНКАРСКОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
1. Овом одлуком се, да би се очувала финансијска стабилност
земље – прописују привремене мере за спречавање и ублажавање
поремећаја у банкарском систему у Републици Србији.
2. Банке код којих је прекорачење процента усклађености бруто
пласмана одобрених становништву и основног капитала прописаног
Одлуком о усклађивању стања бруто пласмана одобрених становништву
са основним капиталом банака ("Службени гласник РС", бр. 39/2006,
49/2006, 64/2006, 31/2007, 77/2007, 35/2008 и 65/2008) изазвано
променама курса динара насталим после 30. септембра 2008. године –
ослобађају се обавезе депоновања средстава на посебан рачун код
Народне банке Србије, осим ако је то прекорачење само делимично
изазвано променама курса динара насталим после тог датума, када се
обавеза депоновања прописана наведеном одлуком умањује за ефекат
насталих промена курса динара.
Под бруто пласманима одобреним становништву, у смислу
одлуке из става 1. ове тачке, не подразумевају се кредити одобрени
становништву за непосредно улагање у пољопривредну производњу,
као ни кредити одобрени физичким лицима која самостално обављају
привредну делатност ради стицања добити (предузетници) за
непосредна улагања у производне, односно услужне намене из те
делатности.
Мере из ове тачке примењиваће се на стање бруто пласмана
одобрених становништву и основног капитала банака закључно са
стањем на дан 31. децембра 2009. године.
3. Банке могу, на захтев дужника, рок отплате одобрених
готовинских кредита који су у течај пуштени пре 30. септембра 2008.
године – продужити до дванаест месеци од првобитно утврђеног датума
доспећа, под условом да су конвертовани у динаре, и то без додатних
трошкова за дужника у вези с продужењем рока отплате, односно
конверзијом кредита у динаре.
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Захтеви дужника за продужење рока отплате из става 1. ове
тачке могу се подносити банци до 31. децембра 2009. године.
4. Банке ће, закључно са обрачуном обавезне резерве који ће
Народној банци Србије доставити 17. јула 2010. године, а према
просечном дневном књиговодственом стању средстава из јуна 2010.
године, обрачунавати обавезну резерву у складу са Одлуком о обавезној
резерви банака код Народне банке Србије (''Службени гласник РС'', бр.
116/2006, 3/2007, 31/2007, 93/2007, 35/2008, 94/2008, 100/2008, 107/2008,
110/2008 и 112/2008) по стопи од 0% на пораст просечног дневног
књиговодственог стања динарских и девизних обавеза по основу
депозита и кредита примљених из иностранства и девизних
субординираних обавеза у односу на просечно стање тих обавеза из
септембра 2008. године.
5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику РС".
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22. децембра 2008. године
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