
8 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 

(вежбе, ДОН, 
студијски 

истраживачки 
рад)

1

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе

извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 60

усмени испит
30

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Наташа В. СимићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања

практична настава
колоквијуми

семинари

Горан Лалић

Спецификација предмета за књигу предмета

ЕX КАТЕДРА- ПРЕДАВАЊА; ИНТЕРАКТИВНИ РАД У ТОКУ НАСТАВЕ; КОНТРОЛНИ 
ТЕСТОВИ

Литература
др Наташа Симић, Монетарне и јавне финансије, Мегатренд универзитет, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Међународна пословна економија

основне академске студије, први ниво студија
Монетарне финансије и банкарство

Студијски програм 

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће бити оспособљени да разумеју принципе, стратегије, инструменте и технике 
макро и микро финансијских дисциплина. Усвојена знања ће им користити у будућем 
пословном и личном животу. Посебна оспособљеност студената односи се на њихову 
способност да разумеју и предложе мере из области монетарне и фискалне политике, 
финансијског менаџмента, банкарства, осигурања, међународних и личних финансија и да на 
адекватан начин сагледају последице примене одређених финансијских одлука.  

Интерактивни рад,студије случаја

Циљ предмета Монетарне финансије и банкарство је да се студентима омогући овладавање 
основним знањима из свих области финансија. Након савладавања предвиђеног градива 
студентима ће бити олакшано касније усвајање знања из предмета који се више и детаљније 
баве појединим финансијским областима (као што су финансијски менаџмент, банкарство, 
осигурање, јавне финансије и слично).

Садржај предмета
1. Наука о финансијама; 
2. Јавне финансије: јавни приходи и расходи; појам, врсте и карактеристике пореза; порески 
систем; остале дажбине и парафискални приходи; јавни кредити; државни буџет; 
макроекономска дејства фискалне политике;
3. Монетарне финансије: монетарно-кредитни систем; монетарно-кредитна политика; новац и 
функције новца; монетарни агрегати, 
4. Основе пословних финансија,
5. Основе банкарства и банкарског пословања, 
6. Основе система животног и неживотног осигурања.


	Предмет

