
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне академске студије / Први ниво 

Назив предмета Монетарна економија 

Наставник (за предавања) Совтић Р. Крунислав 

Наставник/сарадник (за вежбе) Цветковић Ј. Александра 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ  6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов неусловљен 

Циљ 
предмета 

Упознати студенте на мастер студијама о токовима и суштини макроекономске анализе са 
монетаристичког аспекта посматрања као и утицаја и значаја монетарне економије за монетарни 
раст и стабилност. 

Исход 
предмета 

Остварити резултате у теоријском и практичном решавању задатака и проблема које поставља ова 
фундаментална научна област. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01: Теоријске основе савременог новца; П-02: Монетарни агрегати и процес економије и поништавања новца; 
П-03: Монетарни мултипликатор; П-04: Камата у монетарном и кредитном систему и политици; П-05: Монетарна 
политика и управљање монетарним процесима; П-06: Инструменти монетарног регулисања и монетарне 
политике; П-07: Новац и међународни монетарни систем; П-08: Теорије инфлације и феномен савремене 
инфлације као израз привредне и социјално-политичке неравнотеже; П-09: Антиинфлациона монетарна 
политика у развијеним привредама, неразвијеним и привредама у транзицији; П-10: Стратегија и ефикасност 
стабилизационе фискалне политике; П-11: Степен и квалитет координације стабилизационе монетарне и 
фискалне политике; П-12: Стабилизациона политика, економска криза и структурне реформе у привреди Србије; 
П-13: Монетарна деструкција привреде; П-14: Референтна каматна стопа, есконтна стопа и монетарна политика; 
П-15: Дефицитарно финансирање развоја: а) Покушаји, ефекти и последице; б) Монетарна политика развојно 
усмерена у условима оскудице капитала за развоја; в) Стабилизација цена и девизног курса и рестриктивна 
монетарна политика у комбинацији са дефицитарним финансирањем; г) Финансијски систем у дисфункцији са 
монетарним системом и политиком. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

В-01: Папирни новац и папирни новчани систем (карактеристике и развој); Депозитни или банкарски новац 
(деловање новца на привредне активности); В-02: Токови креирања новчане масе (детерминанте оптималне 
новчане масе, банкарски кредити, девизне резерве, куповина и продаја хартија од вредности); В-03: Утицај 
централне банке на монетарну мултипликацију: а) просечни и маргинални мултипликатор; б) монетарни и 
кредитни мултипликатори; в) детерминанте и фактори мултипликације новца; В-04: Механизам деловања 
каматних стопа: а) каматне стопе централне банке; б) есконтна политика и тржиште новца; В-05: Оперативни 
концепти монетарне политике, централна банка и монетарно регулисање: а) базни концепт и индикатори 
монетарне политике; б) нови концепт монетарне политике – коридор циљне инфлације и референтна каматна 
стопа; в) Механизми монетарног регулисања централне банке; В-06: Квантитативни и квалитативни инструменти 
монетарне политике: а) обавезне резерве као инструменти монетарне политике; б) есконтна стопа као 
инструмент монетарне политике; В-07: Међународне монетарне финансије; Систем девизних курсева, њихова 
обрада, анализа и израчунавање; В-08: Инфлација као монетарни феномен: а) трансмисије инфлације; б) 
индексација и мерење инфлације; в) фазе у развоју инфлације; В-09: Стабилизациона монетарна политика у ЕУ; 
Стабилизациона монетарна политика у САД; Стабилиазциона монетарна политика у Србији; В-10: 
Стабилизациона фискална политика у ЕУ, у САД и Србији; В-11: Сложеност, неизвесност, могућност и фактори 
координације мера антиинфлационе монетарне и фискалне политике; В-12: Инфлација и реформе у Србији; В-
13: Монетарна ограничења и монетарна стега; Степен рестриктивности монетарне политике и стабилност 
привреде; Критика квантитативног монетарног регулисања; В-14: Начин одређивања, израчунавања и промене 
референтне каматне стопе и есконтне каматне стопе; В-15: Монетарна политика и модел дефицитарног 
производног финансирања развоја. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3     

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања, презентације, тестови, семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит 60 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијуми 20    

семинари     
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