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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Одсјек заједничких основа 

      

Назив предмета 
 

Монетарна економија 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за финансије банкарство и осигурање 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-010-3 Обавезни 3 4+2 7 

Наставник Доц. др Иван Мировић 

Сарадник Доц. др Иван Мировић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским, компаративним, системским и 

примјењеним аспектима монетарних финансија. 

Исходи учења : 

Монетарна економија као научна дисциплина треба да упозна студенте са монетарном анализом, 

монетарном теоријом и монетарном политиком. Монетарна економија разматра: основне принципе 

новчане економије, проблеме монетарне нестабилности и стратегије остварења монетарне 

равнотеже, монетарни инструментаријум и монетарно регулисање. 

Садржај предмета: 

1. Уводни дио о монетарној економији и новцу 

2. Дефиниција новца и монетарни агрегати 

3. Брзина оптицаја новца 

4. Примарни новац 

5. Механизам креирања и повлачења новчане масе 

6. Монетарно-кредитна мултипликација 

7. Анализа тражње новца и монетарна равнотежа 

8. Коловијум 1    

9. Монетарни феномени инфлације 

10. Интермедијарни циљеви и индикатори монетарне политике 

11. Временско кашњење и трансмисиони механизам монетарних процеса 

12. Преглед монетарних теорија 

13. Монетарни менаџмент и монетарна политика 

14. Инструменти монетарне политике -Централна банка и стратегија ефикасне монетарне политике  

15. Колоквијум 2 

 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: За сваку наставну јединицу предвиђена су теоријска и инструктивна излагања. 

Предвиђено је активно учешће студената у виду ријешавања краћих теоријских и примијењених 

задатака (проблема). На крају сваке теме предвиђена је дискусија. 
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Вјежбе: Освјежавање градива (краћи репетиторијум); 

  Анализа случајева из монетарне историје и праксе; 

  Презентације радова; 

Литература: 

Основна литература: Др Александар Живковић и Др Градимир Кожетинац (2015): 

            Монетарна економија, Економски факултет у Београду, Београд 

Додатна литература: 

1. Frederic S. Mishkin (2007): Монетарна економија, банкарство и финансијска тржишта, 

Дата статус, Београд;  

2. Др Ново Плакаловић (2004): Монетарна економија, Завод за уџбенике и  

наставна средства, Српско Сарајево. 

3. Др Милутин Ћировић (1998): Монетарна економија, Економски факултет у   

Београду, Београд; 

4. Др Иван Ловриновић, др Маријана Иванов (2010): Монетарна политика, РРИФ - плус, 

Загреб;  

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе 5 Колоквијум 40 Завршни испит 50 
Активност на настави 5 Семинарски  Лабораторија  
Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Иван Мировић  

Датум овјере: 29.12.2015. 

 


