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Студијски програм:  

Пословна економија и предузетништво (180 ЕСПБ); Финансије банкарство и осигурање (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета: МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА 

Наставник: Ристановић Владимир 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан II семестар, одслушана настава из предмета и успешно реализоване предиспитне обавезе  

Циљ предмета:  

Упознавање студената са савременим теоријским  и практичним аспектима монетарних финансија. 

Монетарна економија као научна дисциплина треба студентима да пружи основна знања и преглед 
достигнућа финансијске економије и макроекономије из ове области. 

 

Исход предмета:  
Након положеног испита студент је стекао основна знања о циљевима, основним институцијама и 

инструментима монетарне политике, те принципима и начинима функционисања монетарног сектора, и 

оспособљен је да проналазе оптимална решење у вођењу монетарне политике у земљи кроз примену 

основних знања из економске теорије и политике, а такође је у могућности да стечена знања искористи у 

правцу даљег изучавања поменутих области. 

 

Садржај предмета: 

 

Теоријска настава: Увод у монетарну економију; Дефиниција новца; Новчана маса и други монетарни 

агрегати; Брзина оптицаја новца; Примарни новац; Механизам креирања и повлачења новчане масе; 

Монетарно-кредитна мултипликација; Анализа тражње новца; Понуда и тражња новца и монетарна 

равнотежа; Монетарни феномени инфлације; Интермедијарни циљеви и индикатори монетарне 
политике; Временско кашњење у деловању мера монетарне политике; Трансмисиони механизам 

монетарне политике;  Квантитативна теорија новца и монетаристичка теорија;  Кејнзијанска и 

неокензијанска монетарна теорија; Концепције монетарне политике; Инструмент монетарне политике; 

Централна банка и монетарно регулисање; Координација мера монетарне и фискалне политике. 

 

Практична настава:Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима.  Анализа 

студија случајева понуде и тражње новца и монетарне равнотеже и инструмената монетарне политике. 

Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература:  

[1]. Милетић С., Квргић Г., Вујадин Р., (2013), Монетарна економија, Висока школа за пословну 

економију и предузетништво, Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе:  
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана  видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим 

студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се 

даље разрађују  поједине теме са предавања и аналазирају карактеристични примери;  (2) као  показне, и 

представљање  студија случаја; и (3) као, дискусионе за за анализу и дискусију студија случаја;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   

 


