
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Монетарни систем Европске уније 

Наставник/наставници: Фуртула В. Срђан 

Статус предмета: Обавезан на модулу Финансије и банкарство; Изборни на модулима Међународна 

економија, Ризик и осигурање 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета  

Приступање Републике Србије Европској унији и Европској монетарној унији налаже потребу упознавања 

са циљевима и инструментима монетарне политике Европске централне банке. Циљ предмета је 

упознавање студената са користима и трошковима уласка у ЕМУ, као и са критеријумима конвергенције 

предвиђених Мастрихтским споразумом неопходних за приступање ЕМУ. Важност познавања 

трансмисионог механизма монетарне политике огледа се у чињеници његовог утицаја на кључне 

макроекономске агрегате као што су агрегатна тражња, производња и цене. 

Исход предмета  

Упознавање са мерама и циљевима монетарне политике Европске централне банке значајно је за 

обезбеђење ликвидности предузећа и институција. Стечена знања олакшаће доношење пословних одлука 

при избору најповољнијих извора финансирања. Сагледавање степена конзервативности ЕЦБ код 

решавања асиметричних шокова у контексту губитка монетарног суверенитета држава чланица и 

инструмента номиналног девизног курса. Оспособљавање студената за разумевање комплексности утицаја 

алтернативних режима девизног курса на привредни раст и стабилност цена, што имплицира доношење 

различитих финансијских одлука у вези са инвестирањем и задуживањем. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Алтернативни режими девизног курса, 

 Функционисање централних банака у контексту различитих режима девизног курса,  

 Процес европске монетарне интеграције, 

 Разлози и процес стварања ЕМУ, 

 Европски систем централних банака,  

 Европска централна банка, 

 Монетарна политика, циљеви, стратегија и инструменти, модел организовања ЕЦБ,трансмисиони 

механизам монетарне политике ЕЦБ,  

 Хармонизација монетарне политике Народне банке Србије са монетарном политиком ЕЦБ 

Практична настава  

Вежбе, презентације, други облици наставе 

Литература  

 Фуртула, С. Марковић Д. (2010) Монетарни систем Европске уније, Економски факултет у 

Крагујевцу, Крагујевац, 278. стр 

 Фуртула, С. (2019) Централно банкарство Европске уније и Републике Србије- теоријски и 

практични аспекти, Економски факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 179. стр 

Број часова активне наставе    Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, колоквијуми, 

презентације, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 50 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

 

  


