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ПРОГРАМ РАДА СА ДИНАМИКОМ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  

НА НАСТАВНОМ ПРЕДМЕТУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

 
Студијски програм/студијски програми: Eкономија и Пословна економија и менаџмент 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: МОНЕТАРНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Фуртула В. Срђан 

Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Општа економија, Финансије, 

берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије и Туризам и хотелијерство а изборни 

на модулима Маркетинг и Менаџмент 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

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 финансијских тржишта као извора екстрних 

средстава финансирања. 

 

Исход предмета  

Стечена знања представљају основу код доношења пословних одлука. Разумевање мера 

монетарне политике значајно је за обезбеђење ликвидности. Стечена знања олакшаће доношење 

одлука при избору најповољнијих извора финансирања. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава обухвата презентацију питања из следећих области: 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, појам, организациону структуру , функције и инструменте централне банке, као и 

појам и значај финансијских тржишта за оптимално функционисање економије. 

Практична настава: Вежбе, презентације, семинарски радови. 

 

Литература (Назив и број страна):  

 

Марковић Драгана, Фуртула Срђан (2012) Монетарна економија, Економски факултет 

Универзитета у Крагуjeвцу, Крагујевац 

 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици 

наставе:  

0 

Студијски истраживачки рад: 

0 

Методе извођења наставе: Предавања Ex cathedra, интерактивна настава, групни и 

индивидуални рад студената, анализе и дискусије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

 

 



ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ПО ТЕМАТСКИМ ЦЕЛИНАМА 

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 

ДАТУМ ОБРАДЕ 

(РАДНА НЕДЕЉА) 
ЛИТЕР. 

(од-до стр.) 
ПРЕДАВАЊА ВЕЖБЕ 

1. Новац и економија, Учесници у финансијском 

систему, Дефиниција новца 

 

I 

 

I 
1-26 

2. Детерминисање понуде новца 
II 

 

II 

 
27-51 

3. Монетарни мултипликатор, Процес креирања 

новчане масе 

III 

 

III 

 
51-86 

4. Креирање депозита и понуда новца, Појам агрегатне 

тражње новца, Детерминанте тражње активе, Теорије 

тражње за новцем 

IV 

 

IV 

 
87-121 

5. Модел: агрегатна тражња-агрегатна понуда, 

Детерминанте агрегатне тражње новца, Брзина 

оптицаја новца и тражња за новцем 

V 

 

V 

 
122-149 

6. I колоквијум VI VI  

7. Утицај каматне стопе на тражњу за новцем, Основни 

ставови класичног монетаризма, Основни постулати 

Кејнзове теорије 

VII 

 

VII 

 
150-184 

8. Појам и основни циљеви монетарне политике, 

Стратегије монетарне политике 

VIII 

 

VIII 

 
185-219 

9. Модели монетарних политика, Појам и 

институционалне карактеристике централне банке, 

Облик организовања, независност и органи 

управљања централне банке у САД, Облик 

организовања, независност и органи управљања 

Европске централне банке 

IX 

 

IX 

 
220-249 

10. Облик организовања, независност и органи 

управљања Европске централне банке, Облик 

организовања, независност и органи управљања 

НБС, Инструменти монетар. регулисања, Дисконтна 

политика 

X 

 

X 

 
250-269 

11. Дисконтна политика, Операције на отвореном 

тржишту 

XI 

 

XI 

 
270-288 

12. Обавезна резерва, Специјални депозити и директне 

мере, Инструменти монетарног регулисања НБС 

XII 

 

XII 

 
289-326 

13. II колоквијум XIII XIII  

14. Финансијска тржишта 
XIV 

 

XIV 

 
327-352 

15. Инструменти новчаног тржишта и тржишта 

капитала, Девизно тржиште 
XV XV 353-365 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

(писмено и/или усмено) 
Усмено и писано 

I КОЛОКВИЈУМ  (Литература од-до стр.) 1-86 

II КОЛОКВИЈУМ (Литература од-до стр.) 87-158 

БРОЈ КАБИНЕТА И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА ПРЕДМЕТНИХ 

ПРОФЕСОРА 

Проф. др Срђан Фуртула, D-112, 

уторак и четвртак  

10
00

-12
00

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И Е-МАИЛ ПРЕДМЕТНИХ 

ПРОФЕСОРА 
034/303-582,  furtulas@kg.ac.rs 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Проф. др Петар Веселиновић 

Достављено: 
- Продекану за наставу  

- Студентској служби 

- Архиви Већа 


