
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, ПРВИ НИВО 

Назив предмета МОНЕТАРНЕ И ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Наставник (за предавања) ПРОФ. ДР КРУНИСЛАВ СОВТИЋ 

Наставник/сарадник (за вежбе) АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВИЋ 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 8 
Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Обавезни 

Услов  неусловљен 

Циљ 
предмета 

Стицање потребних знања и вештина о монетарним и фискалним феноменима, концепцијама, политикама и 
њиховим разноврсним агрегатима, инструментима и ефектима, који се посматрају у контексту савремених 
тенденција у домаћим и међународним финансијама 

Исход 
предмета 

Разумевање теоријских и практичних проблема струке. Примена стечених знања у струци. Идентификовање и 
решавање проблема у пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01: Основни појмови и дефиниције. Монетарне финансије (основи монетарно кредитне теорије и политике). 
Појам, развој и суштина новца, појава новца, порекло и суштина новца, функције новца; П- 02: Новчани 
системи; П-03: Теорије о новцу. Теорије о новцу. Банкарска теорија. Савремене монетарне теорије. Новац и 
привредни развој;П-04: Монетарни механизам (теоријске основе монетарног система, монетарни аспекти 
функционисања банкарског система); П-05: Емисиона банка, (Функционисање банака у компаративним 
банкарским системима); П-06: Новац као специфична роба банака (секундарна емисија новца, значај каматног 
механизма); П-07: Финансијске иновације, П-08: Учешће банака на финансијским тржиштима; П-09: Јавне 
финансије (Појам и садржај јавних финансија; Јавне потребе и јавна добра; Тенденције раста јавних потреба; 
П-10: Нова улога државе. (Фискални федерализам; Теорије о неефикасности државе); П-11: Институције 
јавних финансија); П-12: Јавни расходи (појам и садржај јавних расхода); Финансијске теорије јавних расхода, 
Пораст јавних расхода, Границе раста јавних расхода; Принципи јавних расхода; Врсте јавних расхода, 
Трансферни јавни расходи, Економски ефекти јавних расхода; П-13: Јавни приходи и вресте јавних прихода. 
Јавни приходи (појам и садржај јавних прихода). Порези. Царине. Таксе. Доприноси. Остали парафискални 
приходи. Јавни дуг. П-14: Буџет и буџетски принципи. Буџет (појам и садржај буџета, економска, правна и 
политичка природа буџета, инструменти слични буџету). Буџетски принципи (теорија буџетске равнотеже, 
буџетска процедура), П-15: Фискална политика и фискална политика ЕУ (појам и садржај фискалне политике, 
координација монетарне и фискалне политике). Фискална политика ЕУ. 

Практична 
настава 
(вежбе, 

ДОН, 
студијски 

истражива-
чки рад) 

В-01: Израчунавање каматних стопа, есконтних и дисконтних стопа. В-02: Израчунавање каматних стопа, 
есконтних и дисконтних стопа. В-03: Израчунавање каматних стопа, есконтних и дисконтних стопа.В-04: 
Банкарске и монетарне механизме приказати кроз вежбе и примере, В-05: Банкарске и монетарне механизме 
приказати кроз вежбе и примере, В-06: Банкарске и монетарне механизме приказати кроз вежбе и примере, В-
07: Практичан рад Централне Банке и њена улога у макроекономском систему, В-08: Практичан рад Централне 
Банке и њена улога у макроекономском систему, В-09: Практичан рад Централне Банке и њена улога у 
макроекономском систему, В-10:Фискална политика (практична анализа пореза кроз израчунавање 
пропорционалних и дегресивних пореза), В-11: Фискална политика (практична анализа пореза кроз 
израчунавање пропорционалних и дегресивних пореза), В-12: Фискална политика (практична анализа пореза 
кроз израчунавање пропорционалних и дегресивних пореза)В-13: Практичан однос између јавних прихода и 
јавних расхода и значај координације монетарне и фискалне политике (примери и анализа), В-14: Практичан 
однос између јавних прихода и јавних расхода и значај координације монетарне и фискалне политике 
(примери и анализа) В-15: Практичан однос између јавних прихода 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

4 3       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, презентације, тестови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 60 

колоквијуми 20     

семинари /     
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