
Табела 5.2 Монетарни и фискални менаџмент  
Студијски програм/студијски програми : Економија 
Врста и ниво студија: дипломске студије, други ниво (мастер) 
Назив предмета:                 Монетарни и фискални менаџмент   
Наставник (Презиме, средње слово, име): Крстић Ж. Борко 
                                                                        Ђуровић-Тодоровић, Н, Јадранка  
                                                                       Маринковић Т. Срђан 

Статус предмета: 
обавезни (на модулу Финансије, банкарство и осигурање) и  
изборни (на модулу Менаџмент у туризму) 
Број ЕСПБ:                         6 ЕСПБ 
Циљ предмета 
Oспособљавање студената за разумевање проблематике новца и његовог утицаја на економска 
кретања, овладавање вештинама тумачења монетарних извештаја, оспособљавање студената за 
разумевање и тумачење монетарних мера и инструмената за вођење монетарне политике, 
оспособљавање студената за разумевање проблематике јавних финансија и њиховог утицаја на 
економска кретања, овладавање вештинама тумачења пореских прописа и пореских решења, 
оспособљавање студената за разумевање и тумачење буџета, његове структуре и извршења, 
овладавање вештинама обрачунавања разних пореских облика и доприноса, разумевање 
проблематике управљања јавним дугом. 
Исход предмета  
Владање терминологијом из области монетарне економије и јавних финансија, 
коректно тумачење монетарних токова, умеће тумачења и примене прописа и одредби 
везаних за вођење монетарне и фискалне политике, анализа буџетских прихода и 
расхода.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Теоријске основе савременог новца, монетарне теорије, вођење монетарне политике, стратегије 
монетарне политике, тражња новца, инфлација, трансмисиони механизми у монетарној 
политици,   јавни расходи, јавна добра, екстерналије, јавни приходи, порези, ефекти 
опорезивања, царине, таксе, доприноси, накнаде, јавни зајам, јавни дуг, буџет и ванбуџетске 
институције. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Анализа примене стечених теоријских знања у пракси, праћење монетарних и 
фискалних показателја, анализа монетарног инструментарија, начини мерења 
инфлације, израда примера за обрачунавање разних пореза и доприноса, анализа 
буџетских и ванбуџетских институција.  
Литература  
Обавезна: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Миодраг Јовановић, Борко Крстић  МОНЕТАРНИ И 
ФИСКАЛНИ МЕНАЏМЕНТ, Економски факултет, Ниш, 2006.  
Допунска: Frederic Mishkin, МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА, БАНКАРСТВО И ФИНАНСИЈСКА 
ТРЖИШТА, Дата статус, Београд, 2006., JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS, више 
брojeva, Dieter Brümmerhoff, ЈАВНЕ ФИНАНЦИЈЕ, МАТЕ, Загреб, 2006., Бројни законски 
прописи 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
60 

Вежбе: Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад:  

- 

Остали 
часови 

 

Методе извођења наставе: 
Излагањa професора, презентације, израде и излагање семинарских и приступних радова, 
студије случаја, дискусије, анализа актуелних кретања у монетарној и фискалној политици. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит  
Студијски истраживачки рад 15 усмени испт 50 
 


