
6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
наставаПрактична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 50
10 усмени испит
30

Предиспитне обавезе
активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

С. Комазец, Ж. Ристић (2009) Менаџмент монетарних и јавних финансија, Етностил, Београд

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Вербално-текстуална (усмено излагање-објашњење; разговор-развојни), Илустративно-
демонстративна

Оцена знања (максимални број поена 100)

 На вежбама ће се разрађивати студије случаја које су везане за теме које се обрађују на предавањима.
Литература

Марковић Драгана, Фуртула Срђан (2012) Монетарна економија, Економски факултет
Жарко Ристић: Финансијска Макроекономија (2010), Етностил, Београд
И. Џурковић (2007) Јавне и монетарне финансије, Универзитет Алфа БК, Београд

Упознавање студената са процесом настанка новца и метаморфозама његовог развоја. Анализа фактора 
понуде и тражње новца значајног за остваривање привредног раста без инфлације. Презентација основних 
монетарних теорија као основе за разумевање различитих монетарних политика. Стицање знања о начину 
функционисања централне банке, њеним инструментима и циљевима. Упознавање са основним 
елементима функционисања девизног тржишта.

Савладавањем овог предмета студет ће разумети историју развоја новца и схватити нове феномене попут 
елекетронских валута. Студент и ће схватити мере монетарне политике и њен утицај на свакодневно 
функционисање економије и доносити одлука при избору најповољнијих извора финансирања.

Садржај предмета

Дефинисање и анализа карактеристика појединих учесника у финансијском систему, значење новца и 
процес његовог креирања, појам и важност новчане масе, понуду и тражњу новца, базичне монетарне 
теорије и политике, организациону структуру, функције и инструменте
централне банке, као и појам и значај финансијских тржишта за оптимално функционисање
економије.

Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ

Врста и ниво студија Основне академске студије
Назив предмета Монетарне финансије
Наставник (за предавања)

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Пословна информатика
Изборно подручје (модул)


