Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Игор М. Пејовић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Да студентима пружи основна знања и дотигнућа финансијске науке из подручја монетарне и фискалне економије. Из
подручја монетарних финансија посебно се изучавају проблеми новца, врсте новца, вредност и промене вредности
новца, инфлација и дефлација, стабилизациона политика, а затим монетарни агрегати као и међународни монетарни
систем.
Исход предмета
Да студенти предмета Монетарне економије овладају овом проблематиком. Да разумеју основне појмове новчане
масе, брзине оптицаја новца, инфлације, понуде и тражње новца и монетарне политике.
Садржај предмета
Увод у монетарну економију. Теорија вредности и аналитичке основе новца. 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 монетарних процеса. Квантитативна теорија новца и
монетаристичка теорија. Кејнзијанска и неокејнзијанска монетарна теорија. Концепције монетарне политике.
Оперативни приступи вођењу монетарне политике. Монетарни менацмент и монетарна политика. Монетарни
инструментаријум. Обавезне резерве банака као инструмент монетарне политике. Есконтна (дисконтна) стопа као
инструмент монетарне политике. Операције на отвореном тржишту. Остали инструменти монетарне политике.
Централна банка и монетарно регулисање. Стратегија ефикасне монетарне политике. Координација монетарне и
фискалне политике.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
1
/
/
Методе извођења наставе
Усмена предавања, презентација преко слајдова, и вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
25
практична настава
усмени испт
25
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

