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Улога1 Народне банке Србије одређена је Уставом Србије и Законом о 
Народној банци Србије који је усвојен 2003. године ("Службени гласнк РС", 
бр. 72/2003). Према члану 2. Закона о Народној банци Србије, Народна банка 
Србије је централна банка Републике Србије. 

Основни циљ Народне банке Србије је постизање ценовне 
стабилности. Поред тога, она за циљ има и очување финансијске 
стабилности. 

Основне функције Народне банке Србије су да утврђује и 
спроводи монетарну политику, води политику курса динара, чува девизне 
резерве и управља њима, издаје новчанице и ковани новац и стара се о 
функционисању платног промета и финансијског система. 

Према Закону, Народна банка Србије је у обављању својих 
функција самостална и независна и не тражи нити прима упутства од 
државних органа и других лица. На основу утврђених циљева економске 
политике и кључних макроекономских индикатора које усваја Народна 
скупштина, Народна банка Србије самостално утврђује пројекције раста 
монетарних и кредитних агрегата и доноси мере монетарне и кредитне 
политике, које ће бити предузете ради остваривања утврђених циљева. 
Гувернер Народне банке Србије присуствује седницама Владе на којима се 
разматрају питања у вези са Народном банком Србије. Народна банка Србије 
даје мишљење о одређеним актима који се тичу буџета, економске и 
фискалне политике, као и нацрта закона и других прописа који се тичу 
Народне банке Србије. Народна банка Србије, уз сагласност Владе, одређује 
режим курса динара, с тим што самостално води политику курса динара. 

http://www.nbs.yu/export/internet/latinica/20/zakoni/nbs_200455.pdf
http://www.nbs.yu/export/internet/latinica/20/zakoni/nbs_200455.pdf
http://www.nbs.yu/export/internet/latinica/20/zakoni/nbs_200455.pdf
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Народна банка Србије је правно лице са седиштем у Београду. 
Она може образовати филијале које немају статус правног лица, а њихова 
унутрашња организација, делокруг и дужности одређени су Статутом 
Народне банке Србије. 

 

Монетарна политика 

Народна1 банка Србије је јавна институција одговорна за 
чување вредности, односно куповне снаге новца. 

Пошто3 је у прошлој години успела, упркос прогнозама, нe само 
дa заустави даљи раст инфлације, већ и да значајно снизи раст цена на 
подношљивих 6.6% Народна банка Србије за ову годину најављује 
могућност даљег успоравања инфлације.Оно што посебно завређује пажњу 
је чињеница да је у првој половини прошле године дошло до убрзања раста 
цена који није обећавао ништа добро, већ напротив појачање инфлаторних 
очекивања и још већу несигурност код економских актера. Уочивши да 
дотадашње мере монетарне политике не дају резултата, НБС је у очекивању 
још веће експанзије јавне потрошње, због предстојећих избора наравно, од 
септембра променила главне полуге монетарне политике, што је уродило 
плодом. Резултатом је и сам монетарни ауторитет био задовољан и крајем 
године ублажио до тада претерану монетарну рестрикцију. 
 
 
 
Монетарна кретања крајем 2006. и почетком ове године 

 
              

Током 2006. године3 вођена је рестриктивна монетарна политика, 
која се ослањала почетком године углавном на повећање стопа обавезне 
резерве у тежњи да изврши стерилизацију вишкова новца и узаустави 
кредитну експанзију банака. Током трећег тромесечја додатна 
рестриктивност је обезбеђена реалном и номиналном апресијацијом динара, 
која је допринела стишавању кредитне експанзије, али последично и 
успоравању економске активности. Током 2006. године Народна банка је 
водећи рестриктивну монетарну политику повлачење вишка ликвидних 
средстава вршила све више се ослањајући на операције на отвореном 
тржишту. Наиме, крајем 2004. године стерилизације се са 85% ослањала на  
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1.  
 

---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 
PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 

 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM 

PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA 
ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, 

DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I 
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE 

NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA 
RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
2.  
3.  

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�
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