
"Службени лист СРЈ", бр. 71/2002 

 
 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 2003. ГОДИНИ 

 
 1. Основни циљ монетарне политике у 2003. години је обарање 
стопе инфлације на 9% у односу на 31. децембар 2002. године, уз 
одржавање одговарајуће стабилности курса динара, који ће се 
формирати у руковођено флуктуирајућем режиму, и пораст нето 
девизних резерви којима рукује Народна банка Југославије за даљих 330 
милиона САД долара. 
 
 2. Ради остваривања циљева монетарне политике из тачке 1. ове 
одлуке, у 2003. години утврђује се лимит раста нето домаће активе 
Народне банке Југославије у износу од 3,5 милијарди динара. 
 
  Лимит раста нето домаће активе из става 1. ове тачке утврђен је 
полазећи од претпоставке о расту реалног друштвеног производа за 5% 
и расту цена на мало од 9%, а у складу са опредељењем да ће раст 
примарног новца проистицати углавном из повећања нето девизне 
активе Народне банке Југославије. 
 
 3. Банке ће у 2003. години слободно формирати своје курсеве за 
девизе и ефективни страни новац на основу понуде и тражње девиза на 
девизном тржишту, уз поштовање принципа правилно укрштених 
девизних курсева на иностраним девизним тржиштима. 
 
 4. Народна банка Југославије ће у 2003. години, ради одржавања 
макроекономске стабилности, продавати и куповати девизе и ефективни 
страни новац, односно интервенисати на девизном тржишту. 
 
 5. У 2003. години очекује се даље јачање поверења у националну 
валуту, што ће, уз очекивано унапређење фискалног система, омогућити 
наставак процеса ремонетизације и смањивање обима сиве економије 
(нелегалних токова новца). 
 
 6. Народна банка Југославије ће у 2003. години наставити да 
развија и јача тржишне инструменте монетарног регулисања и 
предузеће мере за развој финансијског тржишта. Ради тога, Народна 
банка Југославије: 
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 1) јачаће и унапређиваће операције на отвореном тржишту хартија 
од вредности и улогу каматних стопа у трансмисионом механизму 
монетарне политике; 
 2) усклађиваће динамику и рочност аукцијских продаја својих 
хартија од вредности са динамиком и рочношћу продаје хартија од 
вредности Републике Србије; 
 3) обезбедиће услове за успостављање организованог и 
транспарентног међубанкарског тржишта новца и за унапређење 
примене кредитних и депозитних олакшица. 
 
 7. У складу са јачањем тржишних инструмената монетарног 
регулисања, а у зависности од укупних монетарних кретања � Народна 
банка Југославије преиспитаће могућност смањења стопе обавезне 
резерве банака. 
 
 8. Очекује се да ће каматне стопе банака у 2003. години даље 
падати, у складу са смањењем инфлације и успостављеном 
стабилношћу курса динара. 
 
 9. Контрола бонитета пословања банака обављаће се у складу са 
међународним стандардима. 
 
 10. Народна банка Југославије обезбедиће услове за пренос платног 
промета у банке од почетка 2003. године и наставиће да уређује, 
надгледа и контролише динарски платни промет у банкама, успоставља 
и одржава информациону мрежу за укупни финансијски систем земље и 
обавља друге послове утврђене Законом о платном промету ("Службени 
лист СРЈ", бр. 3/2002). 
 
 11. Ова одлука ступа на снагу 1. јануара 2003. године.  
 
 
О. бр. 133 Г у в е р н е р 
25. децембра 2002. године Народне банке Југославије 
Б е о г р а д  
 Млађан Динкић 
 


