Студијски програм/студијски програми : Финансије и рачуноводство, Порез и царина, Менаџмент и
интернационална бизнис администрација, Туризам
Врста и ниво студија: Основне струковне студије/I ниво студија
Назив предмета: Монетарне и јавне финансије
Наставник: Бојан М. Коцић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов: Основни економски предмети предвиђени наставним планом струковних студија
Циљ предмета: Основни циљ предмета је превасходно упознавање студената са функционисањем монетарног
и фискалног апарата у једној земљи. Механизми и инструменти који се примењују у монетарној економији и
јавним финансијама неоспорно имају за циљ, с једне стране монетарну стабилност а с друге приход државе и
њено несметано функционисање, те се студенту пружа могућност да путем елемената ова два макроекономска
агрегата упозна и стекне неопходно знање из ове области.
Исход предмета: У односу на представљене циљеве и садржај предмета, резултат представља основна знања за
даље студирање. Знања везана за појам новца и централне банке, акумулацију и кредите су основ бављења
банкарским и економским проблемима у будућем усавршавању и занимању студената.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и порекло новца и кредита, Новац,ночана маса и критеријуми формаирања новчане масе, Примарни
новац и Централна банка, Монетарна стабилност и нестабилност, Инфлација, Хиперинфлација, Јавне
финансије, Буџет и буџетска политика.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад.
Студије случаја са презентацијом: Монетарни агрегати, Кредитна мултипликација Хиперинфлација, Инфлација,
Примарна емисија, реална равнотежа.
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
1
Методе извођења наставе: Индивидуално кроз консултације, фронтално, студија случаја, презентација.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
5
усмени испит
30
колоквијум-и
50
..........
семинар-и
5

