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ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА (50 ПИТАЊА): 

1. Oбјасните улогу предузећа у финансијском систему. 
2. Објасните кредите централне банке банкама. 
3. Објасните квантитативно и селективно регулисање селективних кредита. 
4. Објасните функције менице. 
5. Образложите закључке Милтона Фридмана и Ане Шварц у вези са егзогеним карактером 

новчане масе. 
6. Објасните „Повратни ефекат“. 
7. Објасните разлику између микро и макрокредитне мултипликације. 
8. Објасните утицај очекиване могућности повраћаја као детерминанте тражње активе 

(нумерички пример). 
9. Објасните Тобин-Марковицев модел алоцирања богатства на Мd и Bd. 
10. Направите разлику између Фишерове и Кембричке теорије тражње за новцем 
11. Објасните утицај опортунитетних трошкова као фактора тражње депозита у старом и новом 

финансијском амбијенту. 
12. Објасните утицај каматне стопе као фактор тражње депозита  
13. Објасните од чега зависи трансакциона тражња за новцем и брзина новчаног оптицаја и 

нацртајте график. 
14. Објасните како трансакциона тражња богатих појединаца зависи од каматне стопе. 
15. Објасните разлику између трансакционе, опрезносне и шпекулативне тражнје за новцем. 
16. Објасните успостављање монетарне равнотеже на микронивоу, по монетаристима. 
17. Објасните успостављање монетарне равнотеже на макронивоу, по монетаристима. 
18. Објасните монетаристичко схватање инфлације. 
19. Објасните кејнзијанско схватање инфлације. 
20. Зашто је Кејнз фискалној политици дао примарни значај за излазак из кризе. 
21. Који су основни циљеви монетарне политике. 



22. Зашто поједини циљеви монетарне политике имају контрадикторно дејство. 
23. Која је разлика између посредних и оперативних циљева. 
24. Шта су монетарни индикатори. 
25. који су услови да би варијабла постала монетарни индикатор. 
26. у чему је разлика између валутног одбора и евроизације. 
27. Које су предности стратегије таргетирања девизног курса. 
28. Који су недостаци стратегије таргетирања девизног курса. 
29. Које су предности стратегије таргетирања монетарних агрегата. 
30. Који су недостаци стратегије таргетирања монетарних агрегата. 
31. Које су предности стратегије инфлационог таргетирања. 
32. Који су недостаци стратегије инфлационог таргетирања. 
33. Које су предности валутног одбора. 
34. Који су недостаци валутног одбора. 
35. Које су предности евроизације. 
36. Који су недостаци евроизације. 
37. Која је разлика између константне стопе монетарног раста и политике годишнјег 

програмирања раста монетарних агрегата. 
38. Да ли је ЕЦБ независнија од система федералних резерви. 
39. Шта су инструменти монетарног регулисања. 
40. Који је најпрецизнији инструмент монетарног регулисања. 
41. Зашто поједине централне банке не користе најпрецизнији инструмент монетарног 

регулисања. 
42. Шта су специјални депозити. 
43. Шта су директне мере. 
44. Који су основни инструменти монетарног регулисања НБС. 
45. Који су помоћни инструменти монетарног регулисања НБС. 
46. Шта је финансијско тржиште. 
47. Објасните класификацију финансијског тржишта. 
48. Шта су финансијски посредници. 
49. Који су учесници на финансијском тржишту. 
50. Шта је девизно тржиште. 
 


