
 
 
 

П Р О Г Р А М 
МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ У 2006. ГОДИНИ 

 
 
 
 1. Основни циљ монетарне политике у 2006. години је значајно 
смањење стопе инфлације у односу на крај 2005. године, као и 
одржавање стабилности финансијског система.  

 
 2. Народна банка Србије ће и даље либерализовати девизно 
тржиште с циљем да се његова конкурентност повећа, тј. да се проток 
девиза усмери на банке, односно између банака и смање директне 
интервенције Народне банке Србије на том тржишту. Народна банка 
Србије ће се у 2006. години постепено повлачити из мењачких послова. 

 
 3. Курс динара формираће се слободно, на основу понуде и тражње 
на девизном тржишту, с тим што ће Народна банка Србије 
интервенцијама на девизном тржишту обезбеђивати да курс буде 
усклађен са средњорочно одрживом платнобилансном позицијом 
земље, а ради смањења стопе инфлације. 

 
 4. Народна банка Србије ће пратити кретање иностраних 
финансијских кредита, као и укупну задуженост земље, и, у оквиру својих 
надлежности, индиректним мерама настојаће да обезбеди да спољна 
задуженост буде у одрживим оквирима.  

 
 5. Пројекције монетарних агрегата полазе од циљева и 
претпоставки на којима се заснива економска политика садржана у 
Меморандуму о буџету, економској и фискалној политици за 2006. 
годину, с пројекцијама за 2007. и 2008. годину. Очекује се да ће раст 
бруто домаћег производа у 2006. години износити 5%, а пораст нето 
иностране активе банкарског сектора 660 милиона САД долара по 
званичном средњем курсу на дан 31. децембра 2005. године.  

 
 6. Народна банка Србије процењује да ће се, при утврђеној 
економској политици, циљеви монетарне политике у 2006. години 
остварити уз раст примарног новца од 6 до 7% и динарске новчане масе 
М2 од 15 до 16%. 

 
 
 



 2

 7. Народна банка Србије ће у 2006. години наставити да развија и 
јача тржишне инструменте монетарног регулисања, пре свега репо 
операције, али и да подстиче даљи развој међубанкарског тржишта 
новца, ради ефикаснијег управљања ликвидношћу банкарског сектора. 
Поред тога, Народна банка Србије ће нестандардним мерама, као што је 
издавање штедних записа и њихова продаја становништву, настојати да 
утиче на смањење степена евроизације, као и на охрабривање динарске 
штедње и повлачење новца.  

 
 8. Народна банка Србије ће стопу обавезне резерве банака код 
Народне банке Србије користити као инструмент у случају да остали 
тржишни инструменти монетарног регулисања не дају одговарајуће 
резултате.  

 
 9. Народна банка Србије пратиће кретање кредитне активности 
банака, па, ако оцени да повећана кредитна активност банака доводи у 
питање остваривање основног циља монетарне политике, тј. смањење 
стопе инфлације � предузеће, у оквиру својих надлежности, додатне 
мере монетарног регулисања. 

 
 10. Народна банка Србије ће у спровођењу операција на отвореном 
тржишту водити политику реално позитивних каматних стопа, при чему 
ће каматна стопа на двонедељне репо операције имати улогу 
референтне (сигнализирајуће) каматне стопе.  

 
 11. Ради регулисања ликвидности банкарског система, Народна 
банка Србије ће у 2006. години омогућити банкама коришћење 
кредитних и депозитних олакшица. У случају привремене неликвидности 
банака, Народна банка Србије може банкама омогућити коришћење 
кредита за ликвидност.  

 
 12. Народна банка Србије ће у 2006. години, у складу с донетим 
Законом о банкама, своју контролну активност усмерити на управљање 
ризицима у пословању банака. Сталним активностима на обезбеђивању 
финансијски здравог и стабилног банкарског система, способног да 
заштити интересе депонената банке, задовољи потребе грађана и 
привреде за банкарским услугама и подржи даљи економски раст земље 
� Народна банка Србије обезбедиће услове за даљи развој банкарског 
тржишта, уз праћење и процену врста и степена ризика којима су банке 
изложене у свом пословању. Контрола система процедура управљања 
ризицима у банкама, квалитета њиховог менаџмента и способности 
банака да обезбеде адекватан капитал, као и контрола бонитета и 
законитости пословања банака, обављаће се у складу са савременим 
стандардима и принципима.  

 



 3

 13. Народна банка Србије ће и у 2006. години наставити да 
унапређује функцију надзора над друштвима за осигурање, засновану на 
међународним стандардима и принципима. Основни циљ Народне банке 
Србије и даље ће бити креирање сигурног и стабилног сектора 
осигурања, ради заштите средстава осигураника. 
 
 14. У 2006. години Народна банка Србије ће вршити и надзор над 
пословима финансијског лизинга, чији је значај у порасту. Ако оцени да 
послови финансијског лизинга утичу на прекомеран раст тражње, 
Народна банка Србије ће издвајање средстава резерве давалаца 
лизинга користити као инструмент регулације те тражње, обезбеђујући 
при том равноправне услове за све учеснике на финансијском тржишту. 
Циљ Народне банке Србије је да тиме обезбеди још већу 
транспарентност финансијског тржишта, јачање конкуренције, као и 
ефикасније спровођење свеобухватне контроле финансијског сектора. 
 
 15. У складу са Законом о добровољним пензијским фондовима и 
пензијским плановима, Народна банка Србије ће у 2006. години вршити 
надзор над обављањем делатности друштава за управљање 
добровољним пензијским фондовима, као и друге послове утврђене тим 
законом.  

 
 16. Народна банка Србије ће наставити да уређује, унапређује, 
надгледа и контролише динарски платни промет у банкама, као и да 
успоставља, одржава и администрира информатичку инфраструктуру за 
обављање платног промета у Републици Србији, с циљем да се послови 
платног промета обављају ефикасно и сигурно, у складу с принципима и 
стандардима Европске уније. 
 


