
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: МОНЕТАРНЕ И ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Наставник/наставници: др Михаило Дедовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

За успешно праћење наставе и вежби потребно је познавање општих економских и друштвених 

дисциплина. 

Циљ предмета 

Основни циљ је да студенти схвате значај и улогу финансија и финансијских односа како би се 

рационално и ефикасно управљало њима. Студенти се оспособљавају да разумеју финансијску привреду, 

односе и финансијску делатност и њену ефикасност. Посебан циљ је да се презентирају феномени из 

области монетарних финансија (посебно област банкарства), као и јавних финансија (јавни приходи и 

расходи, порези и пореска политика, јавни зајам, буџет, као и реформа пензијског система). 

Исход предмета  

У односу на садржај предмета исход описује и креира излазне компетенције студената. Исход су стручне 

компетенције и способност за самостално покретање финансијске делатности, посебно у области јавних 

финансија, где ће,по завршетку студија, успешно да одговоре на потребе струке и прилагоде своје 

компетенције захтевима тржишта рада. Спајајући опште и посебне компетенције у обављању послова и 

радних задатака који се пред њих постављају, преводе се у интегрисани скуп знања из области 

монетарних и јавних финансија. Тиме њихове квалификације бивају схваћене као формално стање 

стечених компетенција. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Монетарне финансије. 2. Инфлација. 3. Монетарно – кредитна политика и агрегати. 4. Инструменти 

оперативног спровођења кредитно – монетарне политике. 5. Савремене монетарне теорије. 6. Берзе и 

берзански послови. 7. Међународне финансије. 8. Девизе и девизни курсеви. 9. Девизно тржиште. 10. 

Платни биланс. 11. Међународна трговина. 12. Савремени облици финансирања. 13. Царине. 14. 

Међународне екомомске и финансијске институције. 15. Банкарске финансије. 16. Банкарски кредити и 

банкарске платне картице. 17. Банкомати. 18. Осигурање. 19. Јавне финансије. 20. Јавни расходи и јавни 

приходи. 21. Порези и пореска политика. 22. Јавни зајам. 23. Буџет. 24. Јавне финансије у нашој земљи. 

25. Реформа пензијског система. 26. Утврђивање, наплата и контрола јавних прихода. 

Практична настава 

Вежбе и практична настава прате предавања, тако да се решавају следећи практични задаци: Практични 

примери мера економске политике у борби против инфлације, израчунавање монетарних агрегата и 

количине примарног новца. Израчунавање стопе обавезних резерви, тржишне вредности акција, 

очекиване дивиденде и стопе капитализације. Примери израчунавања паритета куповних снага, 

монетарне понуде и вредности имовине. Равнотежа платног биланса и практични примери лизинга и 

франшизинга. Методи прања новца и корупција, и борба против њих. У области банкарства процедура 

одобравања кредита и како до најбољег решења за стамбени кредит. Врсте платних картица и банкомати 

(практични примери и презентација). У области јавних финансија ефекти опорезивања, фискалне 

регистар касе и практични примери израчунавања ПДВ-а. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи у интеракцијском односу наставник – студент, уз непосредно укључивање студената. 

Консултације и припреме за колоквијуме много доприносе успеху студената. Семинарски радови и 

њихова јавна одбрана омогућавају да студенти науче да користе обимну литературу, овладају вештинама 

писања теза, уз неопходну афирмацију тимског рада. 



Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


