
На основу члана 18. став 1. тачка 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) и тачке 9. Одлуке о условима и начину обављања своп 
куповине и своп продаје девиза између Народне банке Србије и 
банака ("Службени гласник РС", бр. 10/2011 и 18/2012), гувернер 
Народне банке Србије доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗОВАЊУ 168. СВОП АУКЦИЈЕ ДЕВИЗА 

 
 
 1. Народна банка Србије организоваће дана 19. октобра 2021. 
године 168. аукцију на којој ће своп продавати девизе – евре за 
динаре, са следећим карактеристикама: 
 
  1) метод аукције: аукција по варијабилном методу – 
вишеструки своп поени;    
  2) висина спот курса: 117,5717– званични средњи курс 
динара према евру на дан аукције; 
  3) рочност своп трансакције: 91 дан;      
  4) датум спот трансакције:  21. октобар 2021. године; 
  5) датум доспећа своп куповине/продаје девиза: 20. јануар 
2022. године. 
 
 2. На основу износа и своп поена које банке – учесници на 
аукцији (у даљем тексту: учесници) наведу у понудама за своп 
куповину девиза (у даљем тексту: понуда), одлучује се о највишим 
своп поенима које понуда учесника може да садржи да би била 
прихваћена, као и о укупном износу средстава који Народна банка 
Србије своп продаје.   
 
  Народна банка Србије ће своп продавати девизе по своп 
поенима које су понудили учесници чије је понуде прихватила.   

 
 3. Учесници могу доставити понуде од 11.00 до 11.30 часова на 
дан одржавања аукције, преко веб платформе ''Монетарне 
операције Народне банке Србије'' – апликација за трговину 
девизама.  
 
  Учесници могу у времену из става 1. ове тачке изменити или 
отказати достављену понуду.  
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 4. Учесник може Народној банци Србије доставити само једну 
понуду.  
 
  Најмањи износ понуде је 1 милион евра.   

 
 5. Народна банка Србије доставиће банци чију је понуду 
потпуно или делимично прихватила – посебан своп уговор, односно 
обавештење о закљученом посебном своп уговору. 
 
 6. Учесник је дужан да потврди елементе посебног своп уговора 
SWIFT поруком МТ300 и да, у складу с тим уговором, односно 
његовим елементима из SWIFT поруке, изврши своје обавезе према 
Народној банци Србије.  
 
 7. Ова одлука објавиће се на Интернет презентацији Народне 
банке Србије. 

 
 8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 
Г. бр. 8026 Г у в е р н е р  
19. октобра 2021. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
 др Јоргованка Табаковић, c.p. 

 
 


