
Студијски програм : Математика М3 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Финансије 1 М3-23 

Наставник:  Марко Радичић, Синиша Остојић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање студената са макроекономским монетарним проблемима, а посебно са 

функционисањем централних банака, њиховим функцијама и инструментима, одредјивање понуде и тражње 

новца, дефинисањем монетарних агрегата М1 и примарног новца, функцијама контроле али и осталим 

финансијским институцијама које ункционишу и које су под надзором и контролом  централне банке. 

Такодје циљ је упознати и студенте са фискалном проблематиком, јавним приходима, јаним расходима, 

буџетском систему, процедуром израде буџета, функцијама буџета, и функционисања целокупног јавног 

(државног) сектора.  

Исход предмета  Студенти ће овладати и са практичним проблемима везаним за функционисање централне 

банке, а нарочито са операцијама на отвореном тржишту где ће кроз практичне примере научити како се 

израчунавају цене ХОВ које централна банка купује и продаје било за себе или за државу као банкара 

државе, кроз управљање јавним дугом. Такодје, студенти ће се упознати и са коплетном процедуром израде 

буџета, квантитативним ефектима утицаја јавне потрошње и јавних прихода на ункционисање економсог 

система.   

 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Теорије новца, еволуција и развој новца, конфигурација финансијског система, централна банака функције и 

организација, примарни новац, појам и токови стварања, новчана маса, М1, М2, М3, токови стварања, Јавни 

приходи, јавни расходи, буџет функције и начела, процедура израде буџета,  

Практични део: 

Израда колоквијума два у току трајања предавања, са посебним акцентом на решавање практичних 

проблема из монетарних и фискалних финансија 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава:3  

Методе извођења наставе Класичне методе теоријске наставе са активним учешћем студената. Поред 

израде колоквијума, студенти имају обавезу и да ураде семинарски рад из једне од области коју сами 

изаберу. Дакле настава ће се изводити уз употребу видео бима, и интерактивним односом у сталној 

комуникаији са студентима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10  40 

практична настава    

колоквијум-и 30   

семинар-и 20   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


