
 

 Народна банка Србије, ради спровођења чл. 3. и 10. Закона о Народној 
банци Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2003 и 55/2004), с циљем 
постизања и одржавања стабилности цена, и Влада Републике Србије, ради 
стварања правног и институционалног оквира за спровођење монетарне 
политике која доприноси макроекономској стабилности и привредном расту, 
закључују 
 
 

С П О Р А З У М 
О ЦИЉАЊУ (ТАРГЕТИРАЊУ) ИНФЛАЦИЈЕ 

 
 
 1. Народна банка Србије и Влада Републике Србије (у даљем тексту: 
Влада) сагласне су да Народна банка Србије, ради остваривања стабилности 
цена, спроводи режим циљања инфлације, чије је принципе постепено 
уводила у праксу на основу Меморандума о новом оквиру монетарне политике, 
усвојеног у августу 2006. године. Под режимом циљања инфлације подразумева 
се одржавање стабилности цена у оквиру утврђеног инфлаторног коридора, 
коришћењем референтне каматне стопе као основног инструмента, као и 
осталих мера монетарне политике када се циљеви не могу постићи основним 
инструментом. 
 
 2. Народна банка Србије и Влада сагласне су да је једина нумеричка 
смерница монетарне политике коју спроводи Народна банка Србије дефинисана 
као годишња процентуална промена индекса потрошачких цена коју утврђује и 
објављује Републички завод за статистику. 
 
 3. Народна банка Србије и Влада сагласне су да циљеве који се односе на 
инфлацију утврђује Народна банка Србије у сарадњи с Владом и да их 
Народна банка Србије објављује. 
 
  Народна банка Србије и Влада сагласне су да се путања циљаних стопа 
инфлације за неколико наредних година усклади с потребом постизања и 
одржавања средњорочне стабилности цена која, с обзиром на тежњу Србије 
да се у средњем року приближи нивоу цена и дохотка Европске уније, износи 
2–4% на годишњем нивоу. 
 
  Циљеви који се односе на инфлацију у 2009. и 2010. години биће у 
складу с до сада утврђеним циљевима за базну инфлацију мерену на основу 
цена на мало. 
 
  Народна банка Србије и Влада сагласне су да циљеви који се односе на 
инфлацију мерену променама индекса потрошачких цена, утврђени на наведени 
начин, целовитије одражавају кретање цена и обезбеђују јасније разграничење 
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одговорности у постизању и очувању њихове стабилности и да, помоћу јавних 
саопштавања, омогућавају већи утицај на инфлаторна очекивања.  
 
  Народна банка Србије у сарадњи с Владом може мењати договорене и 
објављене циљеве инфлације. Такве измене биће предузимане само под 
изузетним условима, а образлагаће их Народна банка Србије. 
 
 4. Народна банка Србије и Влада сагласне су да Влада у сарадњи с 
Народном банком Србије утврди и објави нумеричке смернице за раст цена 
производа и услуга на које Влада утиче директно или индиректно (листа 
производа дата је у Прилогу 1 уз овај споразум). 
 
  Влада ће, након усаглашавања с Народном банком Србије, објавити 
нумеричке смернице за листу производа из Прилога 1, и то у виду јединственог 
нумеричког распона за све производе. За потребе утврђивања средњорочних 
циљева и пројекција кретања инфлације – Влада ће Народној банци Србије 
доставити и планиране корекције цена по производима, с динамиком њихове 
реализације. 
 
  Договорене и објављене смернице, као и листу производа из Прилога 1, 
Влада може мењати након усаглашавања с Народном банком Србије, уз 
одговарајуће образложење. 
 
 5. У складу с договореним оквиром монетарне политике – Влада и 
Народна банка Србије сагласне су да Народна банка Србије спроводи режим 
руковођено пливајућег девизног курса, при чему се неће утврђивати нумерички 
циљеви за девизни курс. 
 
 6. Народна банка Србије, у остваривању циљаних стопа инфлације, 
врши избор инструмената монетарне политике ради достизања тих стопа.  
 
  Народна банка Србије ће спроводити монетарну политику на одржив, 
доследан и предвидив начин, како би се избегле непотребне макроекономске 
флуктуације и редовним доношењем прописа вршиће избор инструмената 
монетарне политике на основу оцене тренутне економске ситуације, актуелних 
кретања и средњорочне пројекције инфлације. 
 
  У остваривању циљаних стопа инфлације, Народна банка Србије биће 
отворена према јавности и њој одговорна за њихово испуњење. Народна банка 
Србије ће Владу и јавност редовно обавештавати о испуњењу својих циљева, о 
факторима који узрокују економска кретања, као и о мерама које ће се 
предузети да би се ти циљеви остварили. У ту сврху Народна банка Србије 
користиће извештај о инфлацији, који се објављује тромесечно и један је од 
основних инструмената њене комуникације с јавношћу. 
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  У случају да одступање инфлације од утврђеног циља траје више од 
шест узастопних месеци, Народна банка Србије ће Владу писмено обавестити о 
разлозима овог одступања, о мерама које се морају предузети и времену 
потребном да се инфлација врати у циљани распон. 
 
 7. Подржавајући пуну независност Народне банке Србије у спровођењу 
монетарне политике усмерене на остварење циљаних стопа инфлације, Влада 
ће учинити следеће: 
 

  – спроводиће одрживу и предвидиву фискалну политику у складу с 
циљаним стопама инфлације; 
  – вршиће корекцију цена производа и услуга које су у њеној 
надлежности у складу са објављеним нумеричким смерницама из тачке 4. овог 
споразума. 
 
  Влада ће јавност и Народну банку Србије правовремено обавештавати о 
променама у економској политици које могу утицати на остварење циља 
везаног за инфлацију, а посебно о плановима у вези с регулацијом тржишта и 
буџетом.  
 
 8. Влада и Народна банка Србије сагласне су да сарађују у изградњи 
институционалних услова неопходних за ефективно и ефикасно циљање 
инфлације, и то развијањем регулативе која обезбеђује независност Народне 
банке Србије, као и подстицањем развоја финансијског тржишта и активности 
везаних за јачање поверења у националну валуту. 

 
  Влада и Народна банка Србије сагласне су да спровођење монетарне 
политике ради остваривања основног циља Народне банке Србије у складу са 
законом не би требало да зависи од тренутно расположивих средстава Народне 
банке Србије за плаћање трошкова насталих коришћењем инструмената 
монетарне политике.  

 
  Влада је сагласна да се, према Закону о Народној банци Србије, 
остварени губитак Народне банке Србије који не може да се покрије из 
посебних резерви и основног капитала Народне банке Србије – покрива 
преносом ликвидних средстава из буџета Републике Србије, укључујући и 
хартије од вредности које у ту сврху издаје Република Србија и преноси 
Народној банци Србије. Влада и Народна банка Србије сагласне су да хартије 
од вредности којима се покрива губитак, Народна банка Србије може наплатити 
продајом и пре рока доспећа. 

 
  Влада и Народна банка Србије сагласне су да се, у случају оствареног 
позитивног финансијског резултата али недостатка ликвидних средстава за 
несметано обављање монетарних операција, из буџета Републике Србије 
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пренесу потребна ликвидна средства на рачун Народне банке Србије за 
несметано спровођење монетарне политике. 

 
  Влада и Народна банка Србије сагласне су да међусобне односе по 
основу камате на депозите државе који се воде код Народне банке Србије уреде 
у складу са оствареним финансијским резултатом и расположивим ликвидним 
средствима Народне банке Србије. 
 
 9. Влада и Народна банка Србије сагласне су да припрему материјала 
неопходних за реализацију овог споразума повере радној групи састављеној од 
представника Владе и Народне банке Србије. 
 
 10. Народна банка Србије и Влада констатују да циљање инфлације 
представља најадекватнији монетарни режим за остварење стабилности цена у 
Републици Србији, као и за омогућавање дугорочно одрживог раста њене 
привреде и њеног равномерног развоја 
 
 11. Овај споразум је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по 
два (2) за сваку споразумну страну. 
 
 12. Овај споразум се примењује од дана кад га потпишу споразумне стране.  
 
 

ЗА             ЗА 
НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ     ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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Прилог  1 
 
 
 
 
 
 

Листа производа и услуга за које нумеричке смернице раста цена утврђује 
Влада Републике Србије у сарадњи с Народном банком Србије 

 
 
 
 
 
 

 Влада РС, преко законом утврђених правила или мерама економске 
политике, одређује кретање цена следећих производа, односно услуга: 

 
 1) основни прехрамбени производи (хлеб од пшеничног брашна типа 
850, тзв. народни хлеб) – правни основ за контролу је Закон о условима за 
обављање промета робе, вршењу услуга у промету робе и инспекцијском 
надзору; 
 2) деривати нафте (уље за ложење, моторни бензин БМБ-95, моторни 
бензин МБ-95, дизел гориво Д-2, евродизел, еко-3 дизел) – ове цене нису под 
директном контролом, већ се њихови највећи износи утврђују на основу Уредбе 
о ценама деривата нафте, односно Правилника о највишим произвођачким 
ценама, у складу с кретањем цене сирове нафте на светском тржишту (промена 
за +1,5%) и после протека 15 дана од дана последње корекције (при чему је 
цена транспорта нафте нафтоводом, односно транспорта деривата нафте 
продуктоводом под контролом Агенције за енергетику и сагласност на њу даје 
Влада РС) – правни основ за контролу је Закон о условима за обављање 
промета робе, вршењу услуга у промету робе и инспекцијском надзору, при 
чему је индиректно уређење цена нафтних деривата могуће посредством 
акциза; 
 3) електрична енергија: Влада РС даје сагласност на цене електричне 
енергије за тарифне купце, на основу позитивног мишљења Агенције за 
енергетику – правни основ за контролу је Закон о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса и Закон о енергетици; 
 4) природни гас (природни гас за даљинске системе грејања и 
домаћинства): потребна је сагласност Владе РС и Агенције за енергетику, а 
цене се усклађују тромесечно, на основу уговора с добављачем, у складу с 
кретањем цена референтних деривата и продајног курса САД долара – правни 
основ за контролу је Закон о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса и Закон о енергетици; 
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 5) комунално-стамбене услуге (вода за домаћинство, одвеђење отпадне 
воде, изношење смећа из стамбених просторија, централно грејање) – правни 
основ за контролу је Закон о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса и Уредба о поступку привремене обуставе преноса 
трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне 
самоуправе, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит 
аутономној покрајини; 
 6) саобраћајне услуге (превоз робе и путника у железничком саобраћају и 
путарина) – правни основ за контролу је Закон о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса; 
 7) телекомуникационе и поштанске услуге – образовање цена услуга на 
тржишту фиксне телефоније, тржишту изнајмљених линија, тржишту 
интерконекције и тржишту кабловско-дистрибутивних система у надлежности 
је Републичке агенције за телекомуникације, као и услуга на осталим 
тржиштима за која ова агенција утврди оператора са знатним тржишним 
уделом, а у оквиру поштанских услуга сагласност се даје само на резервисане 
поштанске услуге, међу којима су писмоносне пошиљке (до одређеног лимита 
по маси и цени), упутнице (у класичној и електронској форми) и писмена (у 
судском, прекршајном и управном поступку); 
 8) претплата на ТВ; 
 9) лекови – правни основ за контролу је Закон о лековима и медицинским 
средствима, а цене лекова утврђују се у складу са Уредбом о критеријумима за 
формирање цена лекова; 
 10) дуван (цигарете) – није под директном контролом, али јесте под 
индиректном с обзиром на то да у цени производа учествују акцизе; 
 11) услуге друштвене заштите (коришћење обданишта, као и ученичких и 
студентских домова) – правни основ за контролу је Уредба о поступку 
привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике 
Србије јединици локалне самоуправе, односно припадајућег дела пореза на 
зараде и пореза на добит аутономној покрајини; 
 12) путарине – правни основ за контролу је Закон о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса и Уредба о поступку привремене 
обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије 
јединици локалне самоуправе, односно припадајућег дела пореза на зараде и 
пореза на добит аутономној покрајини. 
 
 


