
Промене стопа обавезне резерве у периоду од 2005. године

Општа стопа Посебне стопе Општа стопа Посебне стопе

11.1 – 10.2.2005. 21% 21%

11.6 – 10.7.2005. 20% 26%

11.8 – 10.9.2005. 29%

11.9 – 10.10.2005. 7%

7% на обавезе по девизним кредитима код 

страних правних лица са уговореним роком 

доспећа дужим од четири године.

11.10 – 10.11.2005. 18%

18% на обавезе по девизним кредитима код

страних правних лица са уговореним роком

доспећа дужим од четири године.

11.11 – 10.12.2005. 18% Смањење јединствене стопе са 20% на 18%. 35%
Јединствена стопа од 35% (раст са 29% на 35%, 

уз укидање посебних стопа).

11.12.2005 – 10.1.2006. 38%
38% на обавезе по динарским депозитима 

индексираним девизном клаузулом.
38%

11.4 – 10.5.2006. 40%
40% на обавезе по динарским депозитима 

индексираним девизном клаузулом.
40%

100%

 20%

100% на девизна средства која даваоци лизинга

држе на посебном рачуну код банке.

20% на девизне субординиране обавезе.

11.5 – 10.6.2006.

100% 

20% 

60%

60% на обавезе по девизним депозитима и

кредитима примљеним из иностранства с роком

отплате до две године.

11.6 – 10.7.2006.
60%

 40%

60% на обавезе у динарима по депозитима и 

кредитима примљеним из иностранства с роком 

отплате до две године.

40% на обавезе с роком отплате преко две 

године.

11.11 – 10.12.2006. 15%

11.1 – 10.2.2007. 10% 45%

45% на обавезе по динарским депозитима 

индексираним девизном клаузулом и на обавезе 

у динарима по депозитима и кредитима 

примљеним из иностранства.

45%

40%

20%

100%

40% на девизну штедњу.

20% на девизне субординиране обавезе.

100% на девизна средства лизинга.

11.11 – 10.12.2007. 5%
5% на обавезе у динарима по основу депозита 

орочених преко једног месеца.

18.4 – 17.5.2010. 5% 25%

18.2 – 17.3.2011.
5%

 0%

5% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године.

0% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године. 

30%

 25%

30% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године.

25% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године.

18.4 – 17.5.2012.
5%

 0%

5% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године.

0% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године. 

29%

 22%

29% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године;

22% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године.

18.6 – 17.7.2012. 50%

50% на део девизне основице коју чине 

динарске обавезе индексиране девизном 

клаузулом са уговореном рочношћу до две и 

преко две године

18.9 – 17.10.2012.
престаје да важи 100% на девизна средства 

лизинга

18.11 – 17.12.2014.
28%

 21%

28% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године;

21% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године.

18.12.2014 – 17.1.2015.
27%

 20%

27% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године;

20% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године.

18.1 – 17.2.2015.
26%

 19%

26% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године;

19% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године.

18.9 – 17.10.2015.
25%

 18%

25% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године;

18% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године.

18.10 – 17.11.2015.
24%

 17%

24% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године;

17% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године.

18.11 – 17.12.2015.
23%

 16%

23% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године;

16% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године.

18.12.2015 – 17.1.2016.
22%

 15%

22% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године;

15% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године.

18.1 – 17.2.2016.
21%

 14%
100%

21% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године;

14% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године;                                                                                                                                                                                                                                                                       

100% на део девизне основице коју чине 

динарске обавезе индексиране девизном 

клаузулом са уговореном рочношћу до две и 

преко две године.

18.2 – 17.3.2016.
20%

 13%

20% на обавезе са уговореном рочношћу до две 

године;

13% на обавезе са уговореном рочношћу преко 

две године.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Напомене
Почетни период важења 

стопе

Стопе динарске ОР
Напомене

Стопе девизне ОР


