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Наставник/ -ци проф. др Ново Плакаловић, редовни професор
Сарадник/ - ци Дајана Ковачевић, мр, виши асистент

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима семестрално) Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

3 4 0 3*15*1,72 4*15*1,72 0*15*1,72 1,72
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
45 + 60 + 0 = 105 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
3*15*1,72 + 4*15*1,72 + 0*15*1,72 = T

77,4 + 103,2 + 0 = 180,6 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

105 + 180,6 = 285,6 h = Uopt

Исходи учења

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да:
1.Разумију улогу и карактер новца у економији;
2.Разумију основне монетарне агрегате и процес мултипликовања новца у привреди;
3.Разликују улогу и утицај монетарних институција на привреду;
4.Разликују ефекте примјене различитих режима монетарне политике на привреду.

Условљеност Основе економије, Макроекономја, Рачуноводство
Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације, семинарски радови и анализа практичних примјера.

Садржај предмета по
седмицама

1.Монетарна економија и финансијски систем
2.Појам и дефиниције новца
3.Механизми понуде и инструменти регулисања новца
4.Монетарне теорије
5.Детерминанте новчане масе и примарни новац
6.Појам каматних стопа и тражња новца
7.I колоквијум
8.Монетарне институције и њихова улога
9.Основе монетарне политике
10.Инструменти монетарне контроле
11.Узроци настанка инфлације у земљама у развоју
12.Новац у међународним трансакцијама
13.Модел валутног одбора у БИХ
14. Европска монетарна интеграција
15.II колоквијум

Обавезна литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Плакаловић, Н., Алихоџић А. Новац, банке и финансијска тржишта, Економски факултет у Бања Луци 2015. 01-180
Допунска литература

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Живковић А., Кожетинац, В. Монетарна економија, Центар за издавачку дјелатност Економског
факултета у Београду 2005. 57-64, 95-120

Frederic S. Mishkin Монетарна економија, банкарство и финансијска тржишта, 7 издање, Дата
статус Београд 2006. 61-83, 374-387

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат
Предиспитне обавезе

нпр. присуство предавањима/ вјежбама -
интерактивна настава -

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 15 15%
нпр. студија случаја – групни рад - -

нпр. тест/ колоквијум 25 25%
                                           нпр. тест/ колоквијум 25 25%

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе - -
нпр. практични рад - -

Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 35 35%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100%
Web страница -http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-ekonomija.html

Датум овјере 628/19 22.3.2019.(
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све
предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.


