
Од шкољке до биткоина



 ,,Волео бих да живим као сиромах који има 

много новца “  Пабло Пикасо

 Кад сам био млад мислио сам да је новац 

најважнија ствар у животу. Када сам остарио 

схватио сам да тако и јесте” Оскар Вајлд

 ,,Најбоље ствари у животу нису оне које се могу 

добити новцем” Ајнштајн

 ,,Али што год више има новца, више га треба” 

Иво Андрић 

 ,,Новац је одличан слуга, али најгори господар”  

Франсис Бејкон



Потребе за одређеним производима 

задовољаване трампом.





Метали преузели функцију општег средства 

размене због својих природних особина –лако 

преносиви, трајни, дељиви, лако их је топити.



 Лидијски новчић 

 (600-575 п.н.е.)

 ,,Богат као Крез”



Златни паритет

Берзе новца – валутни курс; механизам златних 

тачака

Чист папирни новац 

Кина (1165-1174) 



Допунско срество плаћања- кредитни новац 

(менице, чекови и др.)- новчани сурогат.

Банке- кредити (повећање брзине оптицаја 

новца- одобравање кредита на основу штедних 

улога) / одобравање кредита на основу чековних 

депозита.



Е- money

Обавезно покриће средствима 

на рачуну, сигурност и поверење.

1.Платне карице

2. Електронски кеш

3.Елекстронски чекови 

4.Дигитални новчаник



Е-новац, ,,крипто-валута” 

Децентрализација – стварање од стране 

корисника мреже (не централне банке); без 

могућности манипулације, али и без заштите.

Анонимност, транспарентност,  ниски 

трансакциони трошкови, брзина, једноставан 

приступ.



 Новац-роба која служи као опште средство 

размене.

 Функције:

1) Мера вредности

2) Средство промета

3) Благо

4) Средство плаћања

5) Светски новац



Основна функција                својом употрбном 

вредношћу новац изражава вредност свих 

других роба               олакшава функционисање 

робног промета и даљи развој робне производње.

Цена робе је њена вредност изражена у мањој 

или већој количини новца.

Мерило цене је ознака за утврђено техничко 

решење којим се различите величине вредности 

појединих роба јединствено изражавају.



Р          Н          Р (размена се обавља посредством 

новца, прво се роба продаје за новац да би се 

потом за тај новац купила друга врста робе)

Новац у функцији средства промета олакшава 

размену роба, али и омогућава појаву одређених 

тешкоћа у његовом функционисању (прекид 

континуитета)



Благо некада - предмети, материјална добра који 

су представљали посебно оличење богатства.

Благо данас - новац повучен из оптицаја и 

тезаурисан као оличење вредности, богатства и 

друштвене моћи.

Разлози повлачења злата и папирног новца из 

оптицаја



Новац као платежно средство – претпостављени 

новац

Продаја на поверење – на кредит, новац у 

тренутку купопродаје уопште није присутан. 

Продавац прихвата продају на одложено 

плаћање, купац нуди неку врсту гаранције да ће 

цену те робе исплатити у договореном року.



Укључивање у међународну робну размену        

светски новац.

Новац у међународном робном промету – злато 

(универзална монета). 



1.ПРЕНОСИВОСТ

2.ТРАЈНОСТ

3.ДЕЉИВОСТ

4.СТАНДАРДИЗОВАНОСТ 

5.ПРЕПОЗНАТЉИВОСТ



Симбол: €, међународна ознака: EUR – Земље 

ЕУ-а (19), Андора, Сан Марино, Монако, 

Ватикан, Црна Гора, Косово и Метохија, 

прекоморске територије ЕУ земаља (1.1.1999)



Лица кованица евра су исте за све државе, док се наличја 
разликују од државе до државе.

Постоји седам евро новчаница, све су различите величине и 
боје.

 5 евра - сива боја - на њој је представљен класични период

 10 евра - црвена боја - на њој је представљен стил романике

 20 евра - плава боја - на њој је представљен стил готике

 50 евра - смеђа боја - на њој је представљен стил ренесансе

 100 евра - зелена боја - на њој је представљен стил барока и 
рококоа

 200 евра - жута боја - на њој је представљена архитектура од 
челика и стакла из индустријског 19. века

 500 евра - љубичаста боја - на њој је представљена савремена 
европска архитектура



На предњој страни новчаница налазе се капије које 
представљају отвореност и гостопримство земаља 
чланица ЕУ, док се на полеђини налазе мостови који 
симболизују заједништво и међусобну сарадњу 
земаља. Знак евра је стилизовано слово Е.

Симболика на новчаницама

 Мостови, прозори и пролази су симболи европског 
духа, отворености и сарадње.

 12 звездица Европске уније су симболи 
динамичности и хармоније данашње Европе.

 Мостови служе исто комуникацији и кооперацији 
Европе са остатком света.



АЛБАНИЈА / ЛЕК
БУГАРСКА/ БУГАРСКА 
РУБЉА



БУГАРСКА/ЛЕВ
БОСНА/КОНВЕРТИБИЛНА 
МАРКА



ЧЕШКА/ЧЕШКА КРУНА ДАНСКА/ДАНСКА КРУНА



ХРВАТСКА/ КУНА
ИСЛАНД/ ИСЛАНДСКА 
КРУНА



ЛИНХЕНШТАЈН/ШВАЈЦАР
СКИ ФРАНАК

МАЂАРСКА/ ФОРИНТА



МАКЕДОНИЈА/ДЕНАР
МОЛДАВИЈА/МОЛДАВСК
И ЛЕЈ



НОРВЕШКА/НОРВЕШКА 
КРУНА

ПОЉСКА/ЗЛОТ



РУМУНИЈА/РУМУНСКИ 
ЛЕЈ

РУСИЈА/РУСКА РУБЉА



УКРАЈИНА/УКРАЈИНСКА 
ГРИВНА

ШВЕДСКА/ШВЕДСКА 
КРУНА


