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Народна банка Србије

● Народна банка Србије је централна банка 

Републике Србије.

● Због својих циљева, задатака, 

надлежности и одговорности, 

централна банка се у свим 

земљама, па и код нас, често 

назива банка свих банака.



● Хронолошки посматрано, прва централна 

банка основана је 1656. године у Шведској, 

док је највећи утицај на каснији развој 

централних банака имала Bank of England, 

основана 1694. године.

 

● Banque de France је основана скоро 

100 година касније, 1800. године.

● Међу последњима је основана у САД, 

1913. године.



● На просторима Балкама прва је 

основана централна банка Грчке у Атини, 

1841. године, затим

● 1879. године централна банка Бугарске и

● 1880. године централна банка Румуније.



● Време оснивања садашње Народне банке Србије 

везује се за оснивање Привилеговане народне банке 

Краљевине Србије 1884. године.

● Садашњи назив Народна банка Србије добила је 

2003. године, након проглашења Уставне повеље 

државне заједнице Србија и Црна Гора, 

4. фебруара 2003. године.
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Народна банка Србије

● Народна банка Србије није обична банка. 

Она је банка свих банака. 

● Она је и банка државе, зато што је држави 

потребна банка као што је потребна и њеним грађанима.

НБС



Народна банка Србије

● Народна банка Србије је самостална и независна у обављању 

послова који су утврђени Законом о Народној банци Србије.

● За свој рад одговара Народној скупштини Републике Србије. 

● Народна банка има вишеструку улогу у очувању стабилности 

укупне економске ситуације наше земље.

Скупштина
Републике Србије



Народна банка Србије

● Народну банку Србије представља и заступа гувернер 

Народне банке Србије.

● Основни циљ Народне банке Србије јесте постизање и 

одржавање стабилности цена.

● Народна банка Србије, поред основног циља, има за циљ 

и очување финансијске стабилности.



Стабилност цена

● Свака централна банка, па и наша, брине о очувању куповне 

моћи новца који издаје, тј. брине да не дође до општег 

повећања цена, што доводи до инфлације.

● Стабилност цена доприноси трајном економском развоју, 

повећању производње и отварању нових радних места. 
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Стабилност цена

● Када су цене нестабилне, предузећима је тешко да планирају 

своје послове и мање улажу у производњу. Поверење грађана 

је уздрмано. 

● Тражња је смањена, предузећа се затварају, а 

људи остају без посла.



Финансијска стабилност

● Контролишући финансијску стабилност, 

Народна банка води рачуна о томе 

да све банке послују добро и у складу 

са законом, како би и наш новац у 

банкама био сигуран.

 

● Она пази да не дође до 

неправилности које би 

могле да уздрмају државу и 

нас као њене грађане. 



● Народна банка Србије има искључиво право 

да штампа и издаје новчанице и ковани новац.

● Новац се израђује у Заводу за израду 

новчаница и кованог новца у Топчидеру, 

који је део Народне банке Србије. 

● Народна банка замењује старе и 

похабане новчанице и повлачи 

оне које више не вреде.

Народна банка Србије



● Информације су данас веома важна и 

корисна ствар. 

● Народна банка брине о томе да упозна 

грађане са свим потребним подацима 

како би знали шта све могу да ураде са 

својим новцем – да штеде у банкама, 

купују по повољним условима, 

подижу кредите да би купили 

оно што им треба, улажу у 

разне пројекте...

Информисање



Закључак

Народна банка Србије води рачуна о стабилности цена, 
спречава њихов раст и брине о томе да сачува вредност 
нашег новца, као и вашег џепарца, како би грађани наше 
земље живели добро и били задовољни.   




