
 

Студијски програм/студијски програми: МАС политик. - међународне студије, МАС политик. – пол. 

систем и привредни развој 

Врста и ниво студија: Мастер  академске студије 

Назив предмета: Економска и монетарна унија 

Наставник (презиме, средње слово, име): Васиљевић А. Бранко, Милошевић М. Александар  

Статус предмета: Обавезан  

Број ЕСПБ: 6 

Циљ предмета 
Циљ предмета је овладавање неопходним познавањем функционисања Економске и монетарне уније и финансијског 

система ЕУ, као и њиховог интеграционог потенцијала за земље  у окружењу.  
Предмет анализира Економску и монетарну унију као облик интеграције европских држава, у коме постоји 

комплетна слобода кретања људи, добара, услуга и капитала, као и јединственио новац. Излажу се теоријске основе 

економске и монетарне уније, посебно кроз модел „оптималне новчане области“. Представљају се основни услови за 

егзистенцију јединственог новца, пре свега јединствено тржиште, регулаторни оквир, конвергенција националних 

економских поллитика, хармонизација правила понашања и постојање јединствене централне банке. Анализира се 

монетарна политика Европске централне банке, њена самосталност и одговорност. Указује се на проблем јединтвене 

монетарне политике и националних фискалних политика и представљене су функције и формирање буџета Уније. 

Такође се разматра и проблем асиметричног развоја економске и монетарне интеграције и положај држава кандидата 

за чланство у (монетарној) Унији. Даје се приказ основних трендова развоја финансијског тржишта Уније и реформе 

које су усмерене на његово адекватно функционисање.  

Исход предмета  
Способност анализирања процеса економске и монетарне интеграције, као и примена стеченог знања у реформама 

домаћих монетарних и финансијских институција у поступку остваривања чланства у Европској унији.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Увод. Јединствено тржиште ЕУ. Историја монетарне интеграције. Теорија монетарне интеграције. 

Оптимална новчана  област. Формирање монетарне уније. Јединствена валута – користи и трошкови. 

Европска централна банка – институционална структура, независност и одговорност. Монетарна политика 

Европске централне банке. Фискалне политике и монетарна унија. Буџет Европске уније. Асиметричност 

економске и монетарне уније. Евро као светска валута. Јединствено тржиште финансијских услуга. Криза 

еврозоне и механизми решавања. Банкарска унија. 

Практична настава: Вежбе – припрема презентација. Студентски истраживачки рад 
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5. Ian Bache, Stephen George: Politics in the European Union, Second Edition, Oxford University Press, Oxford, 2006 
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Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 
Предавања, презентације, вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писани испит  

практична настава 40 усмени испит 50 

колоквијум-и  ..........  

 

 


