На основу тачке 12. 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 и Г. бр. 535 од 27.
јануара 2012. године), у тачки 2. одредба под а) став 1, речи „четврта и
пета цифра у шифри су 40, 60, 61, 80, 81, 90, 98 и 99“ замењују се
речима „четврта и пета цифра у шифри су 40, 60, 61, 80, 81, 90 и 94“, а
речи „Упутства о обавези и начину прикупљања, обраде и достављања
података о стању и структури пласмана, потраживања и обавеза
банака,“ замењују се речима „одлуке којом се уређују прикупљање,
обрада и достављање података о стању и структури рачуна из контног
оквира“.
У одредби под б), речи „четврта и пета цифра у шифри су 20–29,
30–39, 91 и 93“ замењују се речима „четврта и пета цифра у шифри су
20–27, 30–37, 91 и 93“.
У одредби под в) став 3, речи „четврта и пета цифра у шифри су
52 и 53“ замењују се речима „четврта и пета цифра у шифри су 52, 53,
55 и 56“.
У одредби под г), речи „четврта и пета цифра у шифри су 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 и 92“ замењују се речима „четврта и пета цифра у
шифри су 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 92 и 95“.
У одредби под е), речи „Упутству Народне банке Србије о
извештајима банака,“ замењују се речима „пропису Народне банке
Србије којим се уређује извештавање банака,“.
У одредби под з) став 1, реченица „Уколико је клијент активно
учествовао у поновном уговарању, чак иако су услови из уговора остали
непромењени, такви уговори о кредиту или депозиту приказују се као
нови послови.“ – брише се.
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У ставу 2, алинејa другa, речи „уколико је то уговором
предвиђено, и“ замењују се речима „уколико је то уговором
предвиђено.“.
Алинеја трећа – брише се.
После става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Од укупних нових уговора о кредитима, за сектор становништва и
нефинансијски сектор, посебно треба приказати следеће:
– нови посао уговорен по први пут – обухвата све уговоре о
кредитима који су закључени у извештајном месецу, а евидентирају се
кроз књиговодствено стање кредита банака у том месецу;
– нови услови уговарања постојећег посла – обухватају
постојеће уговоре о кредитима код којих су се, уз активно учешће
клијента, у месецу извештавања променили услови коришћења
кредита.“.
У одредби под и), речи „потрошачке, стамбене и остале:“
замењују се речима „потрошачке, стамбене, готовинске и остале:“.
У алинеји првој, речи „као остали кредит“ замењују се речима „као
готовински кредит“.
После алинеје друге додаје се алинеја трећа, која гласи:
„– Готовински кредити су ненаменски банкарски кредити.“.
У досадашњој алинеји трећој, која постаје алинеја четврта, речи
„у претходне две категорије, тј. у потрошачке или стамбене кредите“
замењују се речима „у претходне три категорије, тј. у потрошачке,
стамбене или готовинске кредите“, а речи „готовински кредити“ и запета
испред тих речи – бришу се.
2. У тачки 4, после речи „појединачно“ тачка се замењује запетом и
додају се речи „осим податaкa за које је другачије утврђено овом
методологијом.“.
3. У тачки 8, после одредбе под 2) додаје се одредба под 2а), која
гласи:
„2а) готовински кредити на постојеће и нове послове за сектор
становништва;“.
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4. Поднаслов изнад тачке 12. мења се и гласи:
„Подела по оригиналној рочности, преосталој рочности,
променљивости
каматне
стопе,
периоду
најаве
и/или
иницијалном периоду фиксне каматне стопе“.
5. У тачки 12, став 3. мења се и гласи:
„Кредити на постојеће послове за сектор становништва,
нефинансијски сектор и сектор државе, према оригиналној (иницијалној)
рочности, деле се на:
–
–
–
–

кредите до једне године;
кредите од једне до две године;
кредите од две до пет година;
кредите преко пет година.“.

6. После тачке 12. додају се тач. 12a, 12б. и 12в, које гласе:
„12а. Кредити на постојеће послове за сектор становништва и
нефинансијски сектор, према преосталој рочности, деле се на:
–
–
–

кредите до једне године;
кредите од једне до две године;
кредите преко две године.

Преостала рочност је период од дана биланса (последњи дан у
месецу) до уговореног, односно анексираног датума доспећа (код
послова са отплатом на рате – од дана биланса до датума доспећа
последње рате).
12б. Кредити на постојеће послове за сектор становништва и
нефинансијски сектор, према променљивости уговорене каматне стопе
од дана биланса, деле се на:
– кредите с променљивом каматном стопом која подлеже
промени у наредних 12 месеци;
– кредите с променљивом каматном стопом која подлеже
промени у наредном периоду који је дужи од 12 месеци а краћи од 24
месеца.
12в. Код постојећих послова становништва и нефинансијског
сектора чија је оригинална рочност кредита преко једне године, подаци о
каматним стопама и износима достављаће се агрегирано и делиће се
на:
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– кредите с преосталом рочношћу до једне године;
– кредите с преосталом рочношћу преко једне године (од тога:
кредити с променљивом каматном стопом која подлеже промени у
наредних 12 месеци).
Код постојећех послова становништва и нефинансијског сектора
чија је оригинална рочност кредита преко две године, подаци о каматним
стопама и износима достављаће се агрегирано и делиће се на:
– кредите с преосталом рочношћу до две године;
– кредите с преосталом рочношћу преко две године (од тога:
кредити с променљивом каматном стопом која подлеже промени у
наредна 24 месеца).“.
7. У тачки 15. став 1, речи „стамбени и остали кредити“ замењују се
речима „стамбени, готовински и остали кредити“.
У ставу 2, речи „потрошачких и осталих кредита“ замењују се
речима „потрошачких, готовинских и осталих кредита“.
У ставу 4, речи „стамбени и остали кредити“ замењују се речима
„стамбени, готовински и остали кредити“.
8. У тексту Методологије начина израчунавања каматних стопа на
кредите и депозите банака, речи „Упутство УССПО“, у различитим
падежима, замењују се речима „Одлука ССКР“ – у одговарајућем
падежу.
9. Ова одлука објављује се на интернет страници Народне банке
Србије и примењиваће се од 1. јануара 2015. године.
Г. бр. 9991
24. децембра 2014. године
Београд

Гувернер
Народне банке Србије
др Јоргованка Табаковић, с.р.

