Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Основне академске студије – Пословна економија – модул 1 – Финансије, банкарство и осигурање –
модул 2 – Пословна економија и предузетништво
Називпредмета: Монетарна економија
Наставници: Барјактаровић Р. Миљана, Лукић Д. Александар
Статуспредмета: обавезни, трећа година, пети семестар
Број ЕСПБ:7
Услов: нема
Циљпредмета
Усвајање основних знања о теоријским и емпиријским питањима везаним за улогу новца у функционисању тржишне привреде;
усвајање знања о основним елементима монетарне економије, као што су: дефиниција новца, креирање и тражња новца, начин
на који централна банка утиче на количину новца у оптицају, повезаност промена новчане масе са променама у укупној
економској активности и нивоима цена и пласмана путем финансијских институција; упознавање са одговарајућим теоријским
основама за анализу улоге монетарне политике у оквиру конкретне тржишне привреде као и међусобна повезаност са
фискалном и укупном економском политиком
Исход предмета
Исход предмета су усвојена теоријскаи практичназнања из монетарне анализе, теорије и монетарне политике, стечена
способност студената да разумеју начин функционисања монетарног система и улогу цетралне банке као креатора монетарно–
кредитне политике кроз свеобухватну анализу инструмената централне банке, као и анализу тражње новца, механизме емисије и
поништавања новчане масе, монетарних агрегата, инфлације, стратегије монетарне политике, монетарно–кредитне
мултипликације и примарног новца. Знања која студент стиче представљају базична знања о монетарној економији која су
неопходна за рад и чине основу код доношења пословних одлука у пословању банака и других финансијских институција као и
методама и начинима постизања циљне инфлације и стабилизације цена.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у монетарну економију, дефинисање и историјат развоја новца; Новчана маса и други монетарни агрегати; Брзина
оптицаја новца; Примарни новац; Механизам креирања и повлачења новчане масе; Монетарно–кредитна мултипликација;
Анализа тражње и понуде новца, монетарна равнотежа; Монетарни феномени инфлације; Интермедијарни циљеви и
индикатори монетарне политике; Временско кашњење у деловању мера монетарне политике; Трансмисиони механизам
монетарне политике; Теорије новца – развој монетарних теорија, класична квантитативна теорија новца, кејнзијанска и
неокејнзијанска монетарна теорија, монетаристичка теорија; Концепције и инструменти монетарне политике (обавезне резерве,
операције на отвореном тржишту. Есконтна политика централне банке); 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.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима, а и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе
се изводе по групама студената у слушаоницама и на терену: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са
предавања и аналазирају карактеристични случајеви из праксе; (2) као, дискусионе за за анализу и дискусију студија случаја из
праксе банкарског пословања; и (2) као показне, за увид и пословање банака;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
семинар–и
10
усмени испт
50
колоквијум–и (2 два)
30
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