
 
 
 

П Р О Г Р А М 
МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ У 2008. ГОДИНИ 

 
 
 1. Основни циљ монетарне политике у 2008. години је постизање и 
одржавање стабилности цена, као и одржавање стабилности 
финансијског система. Обезбеђивањем стабилности цена Народна 
банка Србије ће индиректно допринети остваривању одрживог 
економског раста. 
 
 2. Монетарна политика Народне банке Србије у 2008. години 
засниваће се на Меморандуму Народне банке Србије о принципима 
новог оквира монетарне политике на путу ка остварењу циљева 
ниске инфлације, који је Монетарни одбор Народне банке Србије 
усвојио 30. августа 2006. године, и Меморандуму Народне банке 
Србије о утврђивању циљане стопе инфлације за 2008. годину, 
који је тај одбор усвојио 29. маја 2007. године. Наведеним 
меморандумима предвиђено је да се инфлација одржава "у оквирима 
дефинисаног инфлационог коридора уз коришћење референтне каматне 
стопе као основног инструмента и осталих мера монетарне политике као 
помоћног инструментаријума". 
 
 3. Коридор за базну инфлацију, који треба да обезбеди и 
стабилност општег нивоа цена за 2008. годину, утврђен је у распону од 
3% до 6% годишње (децембар текуће године у односу на децембар 
претходне године). 
 
 4. Народна банка Србије ће, ради реализације циљева постављених 
овим програмом, користити све доступне информације о економским 
кретањима која утичу на остваривање циљане стопе инфлације. 
 
 5. Народна банка Србије ће референтну каматну стопу мењати 
зависно од економских кретања и пројекција динамике инфлације и 
прилагођаваће је нивоу који доприноси одржавању базне инфлације у 
пројектованом оквиру, при чему ће остали инструменти монетарног 
регулисања, укључујући стопу обавезне резерве и интервенције на 
девизном тржишту, бити помоћни инструменти. 
 
 6. Курс динара формираће се слободно, на основу понуде и тражње 
на девизном тржишту.  
 
 



 7. Народна банка Србије ће, првенствено политиком каматних 
стопа, утицати на понуду и тражњу девиза на девизном тржишту тако да 
се курс динара индиректно усмерава ка дугорочно одрживој путањи. 
Изузетно, Народна банка Србије ће на девизном тржишту интервенисати 
са следећим основним циљевима: 1) да ограничи претеране дневне 
осцилације курса динара, али не и истрајни кумулативни притисак у 
дужем периоду, 2) да обезбеди стабилно функционисање и рад девизног 
тржишта и неутралише евентуално угрожавање финансијске и ценовне 
стабилности и 3) да одржава адекватан ниво девизних резерви.  
 
 8. Народна банка Србије ће наставити процес изградње 
јединственог, флексибилног и ефикасног девизног тржишта – преносом 
мењачких послова на банке. До окончања тог процеса, Народна банка 
Србије ће на међубанкарско девизно тржиште враћати девизе 
откупљене по мењачким пословима и тако доприносити даљој 
интеграцији девизног тржишта. 

 
 9. Народна банка Србије ће у 2008. години наставити да развија и 
јача тржишне инструменте монетарног регулисања и да, у сарадњи с 
банкама, ствара услове за даље унапређење међубанкарског тржишта 
новца. 
 
 10. Народна банка Србије ће у 2008. години омогућити банкама 
ефикасније коришћење кредитних и депозитних олакшица уз 
истовремено коришћење коридора каматних стопа као механизма за 
управљање каматним стопама на новчаном тржишту.  
 
 11. Народна банка Србије ће стопу обавезне резерве банака код 
Народне банке Србије користити као помоћни инструмент само када су 
исцрпљени ефекти осталих тржишних инструмената монетарног 
регулисања. 
 
 12. Народна банка Србије пратиће кретање кредитне активности 
банака и, ако оцени да је та активност претња остваривању основног 
циља монетарне политике – у оквиру својих надлежности предузеће 
пруденцијалне и додатне мере монетарног регулисања. 
 
 13. Народна банка Србије ће предузимати мере из своје надлежности 
ради изградње ефикасног и стабилног банкарског система и тако даље 
доприносити јачању поверања у динар, односно смањењу степена 
евроизације.  

 


