
 

 

″Службени лист СРЈ″, бр. 72/01 
 
На основу члана 8. Закона о Народној банци Југославије 

("Службени лист СРЈ", бр. 32/93, 41/94, 61/95, 29/97, 44/99 и 
73/2000), гувернер Народне банке Југославије доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О МОНЕТАРНОЈ ПОЛИТИЦИ У 2002. ГОДИНИ 

 
 
1. Основни циљеви монетарне политике у 2002. години 

су одржавање стабилности девизног курса динара у режиму 
руковођено флуктуирајућег курса, свођење стопе инфлације 
на 20% у односу на 31. децембар 2001. године и пораст нето 
девизних резерви којима рукује Народна банка Југославије за 
даљих 186.000.000 УСД долара. 

2. Ради остваривања циљева монетарне политике из 
тачке 1. ове одлуке, у 2002. години утврђује се лимит раста 
нето домаће активе Народне банке Југославије у износу од 
5.450.000.000 динара. 

Лимит раста нето домаће активе из става 1. ове тачке 
утврђен је у складу с претпоставкама о расту реалног 
друштвеног производа за 4% и расту цена на мало за 20%, као 
и утврђеним нивоом могућег задужења државе код Народне 
банке Југославије од 0,6% вредности друштвеног производа. 

3. У 2002. години очекује се даље смањење нелегалних 
токова новца (сива економија) и јачање поверења у 
националну валуту и, у складу с тим, повећање реалне 
тражње за новцем и настављање процеса ремонетизације 
новчане масе М1, односно новчана маса М1 реално ће се 
знатно повећати. 

4. Народна банка Југославије ће у 2002. години 
наставити да развија и јача тржишне инструменте монетарног 
регулисања. Ради тога, Народна банка Југославије ће: 

1) јачати и унапређивати операције на отвореном 
тржишту хартија од вредности и улогу каматних стопа у 
трансмисионом механизму монетарне политике - у складу са 
стварањем институционалних оквира за развој финансијског 
тржишта; 

2) наставити са аукцијском продајом благајничких записа 
Народне банке Југославије ради стерилисања вишкова 
динарске ликвидности банака; 
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3) извршити реформу инструмента обавезне резерве 
тако што ће проширити основицу на коју се та резерва 
обрачунава  (укључиће у основицу и девизне депозите), 
смањити стопу обавезне резерве и увести обавезу одржавања 
просечног нивоа издвојене обавезне резерве; 

4) донети нове одлуке из области кредитне способности 
банака, каматних стопа Народне банке Југославије и 
регулисања и одржавања ликвидности банака; 

5) смањити лимит обавезе банака за издвајање 
минималне девизне ликвидности и укинути обавезу 
одржавања минималне ликвидности на динарске депозите. 

5. Каматне стопе банака ће се у 2002. години даље 
смањивати, у складу са смањењем инфлације и одржавањем 
стабилности курса динара. 

6. У 2002. години спровешће се даља либерализација 
рада девизног тржишта. Пословним банкама биће омогућено 
да и изван састанка Међубанкарског тржишта девиза могу 
међусобно куповати и продавати девизе - по курсевима 
договореним у оквиру распона од ± 2,5% званичног девизног 
курса формираног на последњем састанку тог тржишта. 

7. Народна банка Југославије ће у 2002. години обавезно 
интервенисати на девизном тржишту ако девизни курс 
достигне горњи или доњи лимит распона из тачке 6. ове 
одлуке, с тим што, ради усмеравања кретања девизног курса, 
може интервенисати и у оквиру тог распона, а на основу своје 
процене. 

8. У 2002. години завршиће се процес реструктурирања 
банака, а прописи из области надзора и бонитетне контроле 
пословања банака ускладиће се с међународним 
стандардима. 

9. Народна банка Југославије окончаће у 2002. години 
процес трансформације Завода за обрачун и плаћања и у вези 
с тим донеће одговарајуће прописе, а обезбедиће и техничко-
технолошке услове за пренос платног промета у банке. 

10. Ова одлука ступа на снагу 1. јануара 2002. године. 
 
 
 

О.бр.84            Гувернер 
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