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 1. Основни циљ монетарне политике Народне банке Србије у 2010. 
години је постизање циљане инфлације, чиме ће Народна банка Србије 
допринети одржавању стабилности финансијског система и 
остваривању одрживог економског раста. 
 
 2. Монетарна политика Народне банке Србије у 2010. 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 2010. до 2012. 
године, који је тај одбор усвојио 14. децембра 2009. године. Наведеним 
меморандумима предвиђено је да се циљеви утврђени за инфлацију 
постигну уз коришћење референтне каматне стопе као основног 
инструмента монетарне политике. 
 

 3. Циљ монетарне политике Народне банке Србије у 2010. години 
изражен је нумерички – као годишња процентуална промена индекса 
потрошачких цена: циљ је да се ниво инфлације с почетка године од 
8% ± 2 п.п. до краја године сведе на 6% ± 2 п.п. Будући да је утврђен у 
виду континуирано опадајуће вредности (с дозвољеним одступањем) 
годишњих промена потрошачких цена – циљ за инфлацију одређен је за 
сваки појединачни месец у години, па се остварење циљане инфлације 
може пратити у сваком моменту, што доприноси одговорности и 
кредибилитету монетарних власти, а тиме и стабилизацији инфлационих 
очекивања. Утврђени циљеви за инфлацију усклађени су с потребом 
постизања средњорочне стабилности цена и одражавају намеру да се 
стабилност цена постигне постепеним смањењем инфлације, без 
изазивања макроекономских поремећаја. 
 

 4. Народна банка Србије настојаће да циљ утврђен за инфлацију 
оствари помоћу основног инструмента монетарне политике – каматне 
стопе, која се примењује у спровођењу двонедељних репо операција. 
Висина те стопе ће се мењати на одржив, доследан и предвидив начин, 
зависно од економских кретања и пројекција инфлације. Остали 
инструменти монетарног регулисања, укључујући и стопу обавезне 
резерве и интервенције на девизном тржишту, имаће помоћну улогу. 

 

 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, 
односно угрожености финансијске и ценовне стабилности. Ако буде 
потребно да интервенише на девизном тржишту, Народна банка Србије 
ће то лакше чинити захваљујући високом нивоу девизних резерви. 



 
 6. Народна банка Србије ће у 2010. години наставити да развија и 
јача тржишне инструменте монетарног регулисања, као и да спроводи 
активности усмерене на интегрисање девизног тржишта и на 
истовремено потпуно повлачење из мењачких послова, тако да, у 
сарадњи с банкама, ствара услове за даље унапређење међубанкарског 
тржишта новца. 
  
 7. Стабилност финансијског система јесте предуслов ефикасног 
деловања трансмисионог механизма монетарне политике. Народна 
банка Србије ће и даље предузимати све неопходне мере како би 
обезбедила постојање здравих и стабилних финансијских институција, 
ефикасно спровођење финансијског посредовања и поверење у укупан 
финансијски систем. Тиме ће доприносити јачању отпорности на ризике 
својствене финансијском пословању, као и на потресе из окружења. 
 
 8. Ради ублажавања ефеката светске финансијске и економске 
кризе и очувања стабилности финансијског система, Народна банка 
Србије ће и у 2010. години предузимати неопходне мере из своје 
надлежности у сарадњи с Владом РС. Координација монетарне и 
фискалне политике је од одлучујућег значаја – Влада РС се Споразумом 
о циљању (таргетирању) инфлације обавезала да ће спроводити 
одрживу и предвидиву фискалну политику у складу с циљаном 
инфлацијом. 
 
 9. Делујући транспарентно и одговорно према јавности, Народна 
банка Србије се сама обавезала на комуникацију с јавношћу на следећи 
начин: а) објављивањем саопштења са седница Монетарног одбора 
истог дана кад су одржане; б) одржавањем конференција за штампу 
гувернера – ради објашњења разлога због којих је Монетарни одбор 
донео одређену одлуку, као и због одговора на сва евентуална питања 
јавности; в) објављивањем четири пута годишње извештаја о инфлацији, 
који је најважније средство информисања јавности о дешавањима у 
економији која опредељују одлуке Монетарног одбора и активности 
централне банке. 
 
 10. У случају да одступање инфлације од утврђеног циља траје више 
од шест узастопних месеци – Народна банка Србије ће Владу РС 
писмено обавестити о разлозима тог одступања, о мерама које се морају 
предузети и времену потребном да се инфлација врати у циљани 
распон. 


