
 
 

П Р О Г Р А М 
МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ У 2009. ГОДИНИ 

 
 
 1. Основни циљ монетарне политике Народне банке Србије у 2009. 
години је постизање циља који је утврђен за инфлацију, којим ће 
Народна банка Србије допринети одржавању стабилности финансијског 
система и остваривању одрживог економског раста. 
 
 2. Монетарна политика Народне банке Србије у 2009. години 
засниваће се на Меморандуму Народне банке Србије о монетарној 
стратегији, који је Монетарни одбор Народне банке Србије усвојио 22. 
децембра 2008. године, и Меморандуму Народне банке Србије о 
утврђивању циљане стопе инфлације за период од 2009. до 2011. 
године, који је тај одбор усвојио 22. децембра 2008. године – којима је 
предвиђено да се инфлација одржава у оквирима утврђеног циљаног 
распона укупне инфлације уз коришћење референтне каматне стопе као 
основног инструмента монетарне политике. 
 
 3. Циљ монетарне политике Народне банке Србије изражен је 
нумерички као годишња процентуална промена индекса 
потрошачких цена. Циљ монетарне политике у 2009. години је да се 
ниво инфлације с почетка године (који ће се кретати у распону 8–12%, с 
централном вредношћу од 10%) до краја године сведе у оквире распона 
6–10%, с централном вредношћу од 8%. 
 
 4. Народна банка Србије настојаће да оствари циљ утврђен за 
инфлацију помоћу основног инструмента монетарне политике – каматне 
стопе, која се примењује у спровођењу двонедељних репо операција. 
Висина те стопе ће се мењати зависно од економских кретања и 
пројекција инфлације, при чему ће остали инструменти монетарног 
регулисања, укључујући стопу обавезне резерве и интервенције на 
девизном тржишту, бити помоћни инструменти. 

 
 5. Народна банка Србије наставиће да спроводи режим руковођено 
пливајућег девизног курса. Интервенције на девизном тржишту биће 
ограничене на случајеве знатних дневних осцилација курса динара, 
угрожености финансијске и ценовне стабилности и заштиту адекватног 
нивоа девизних резерви. 
 
 
 



 6. Народна банка Србије наставиће процес изградње јединственог, 
флексибилног и ефикасног девизног тржишта – преносом мењачких 
послова на банке. До окончања тог процеса, Народна банка Србије ће 
девизе откупљене по мењачким пословима продавати на 
међубанкарском девизном тржишту и тиме доприносити даљој 
интеграцији девизног тржишта. 

 
 7. Народна банка Србије ће у 2009. години наставити да развија и 
јача тржишне инструменте монетарног регулисања и да, у сарадњи с 
банкама, ствара услове за даље унапређење међубанкарског тржишта 
новца. 
 
 8. Ради ублажавања ефеката светске финансијске и економске 
кризе и очувања стабилности финансијског система, Народна банка 
Србије ће у 2009. години предузимати неопходне мере из своје 
надлежности. Стабилност финансијског система јесте предуслов 
ефикасног деловања трансмисионог механизма монетарне политике. 
 
 9. Народна банка Србије наставиће процес јачања 
транспарентности монетарне политике и ефикасне комуникације с 
јавношћу. Монетарни одбор Народне банке Србије редовно ће 
обавештавати јавност о остварењу циља утврђеног за инфлацију и 
мерама које предузима ради његовог остваривања у будућности. 
 
 10. У случају да одступање инфлације од утврђеног циља траје више 
од шест узастопних месеци – Народна банка Србије ће Владу Републике 
Србије писмено обавестити о разлозима тог одступања, о мерама које 
се морају предузети и времену потребном да се инфлација врати у 
циљани распон. 
 


