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Теоријска 
настава 

Предмет Основи финансија има за циљ да студентима друге године основих академских пословних 
студија, факултета за Пословне студије, омогући овладавање основним знањима и вештинама из 
области финансија. Ова стечена знања студентима ће омогућити да у каснијим годинама студија 
прате и савладавају нова знања из области специјализованих финансија, као што су берзе и 
финансијска тржишта, финансијске институције, финансијски менаџмент, банкарство и осигурање и 
др. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Активним учешћем на вежбама (што подразумева колоквијуме, семинарске радове и есеје) и  
анализом практичних примера и задатака, студенти треба да се оспособе да разумеју процесе на 
финансијским тржиштима и постану аналитичари и креатори финансијске политике.  
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1. др Сања Вучковић, Основи финансија, Мегатренд универзитет 2014. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3       
Методе 
извођења 
наставе 

Током предавања користе се разноврсни облици рада. Предвиђено је активно учешће студената, а на 
крају сваке обрађане теме и  дискусија. На вежбама је укључено понављање градива, анализа 
случајева и презентације.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит  50 
колоквијуми 30     
семинари 10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА  

ОСНОВИ ФИНАНСИЈА 
 

 
Испитна питања за прелазну оцену 6 су болдована. Из сваке испитне групе питања 
обележено је више од половине датих испитних питања која је потребно савладати за 
добијање прелазне оцене 6. 
 
 
ГРУПА I 
 

1. Појам и историја новца 
2. Историја националног новца 
3. Функције новца 
4. Наука о финансијама и елементи финансијског система 
5. Карактеристике финансијског система у Републици Србији 
6. Појам државе и врсте државних активности у економији 
7. Зашто је држава потребна? 
8. Појам и улога фискалне политике 
9. Појам и класификација јавних прихода 
10. Порези као облик јавних прихода 
11. Врсте и елементи пореза 
12. Циљеви и ефекти опорезивања 
13. Остали јавни приходи 
14. Савремени порески систем у Републици Србији 
15. Појам и карактеристике јавних расхода 
16. Узроци и ефекти пораста јавних расхода 
17. Могућности за смањење јавних расхода 
18. Појам и улога буџета 
19. Процедура настанка буџета 
20. Новчана маса (монетарни агрегати) 
21. Примарни новац 
22. Монетарни мултипликатор 
23. Мотиви тражње за новцем 
24. Фактори који утичу на тражњу за новцем 
25. Појам и узроци настанка инфлације 
26. Ефекти инфлације и могућности за њено сузбијање 
27. Појам централне банке 
28. Функције централне банке 

 
ГРУПА II 
 

1. Појам и циљеви монетарне политике 
2. Инструменти монетарне политике 
3. Трансмисиони механизам монетарне политике 
4. Настанак и организација Народне банке Србије 
5. Циљеви, функције и монетарна политика Народне банке Србије 
6. Појам и функције финансијских тржишта 
7. Врсте финансијских тржишта 
8. Учесници на финансијских тржиштима 
9. Појам и врсте финансијских инструмената 



10. Основне карактеристике хартија од вредности 
11. Финансијски инструменти тржишта новца 
12. Обвезнице 
13. Акције 
14. Финансијски деривати 
15. Временска вредност новца 
16. Цена финансијских инструмената 
17. Врсте ризика на финансијском тржишту 
18. Институционални инвеститори – инвестициони фондови 
19. Регулација финансијских тржишта у Србији 
20. Области финансијског менаџмента 
21. Финансијски циљеви предузећа 
22. Проблеми заступништва: принципал-агент проблеми 
23. Финансијска анализа 
24. Основни финансијски показатељи 
25. Инвестиционе одлуке 
26. Финансирање емисијом хартија од вредности и кредитима 
27. Одлука о дивиденди 
28. Управљање залихама и потраживањима од купаца 
29. Управљање новце и краткорочним хартијама од вредности 

 
ГРУПА III 
 

1. Појам и улога банака 
2. Делатност и значај различитих врста банака 
3. Структура активе и пасиве банака 
4. Управљање ликвидношћу 
5. Управљање активом и пасивом банака 
6. Ризици и управљање ризицима банака 
7. Секјуритизација 
8. Послови са хартијама од вредности и лизинг послови 
9. Факторинг и форфетинг 
10. Регулација банкарског система 
11. Појам и значај осигурања 
12. Врсте осигурања 
13. Управљање премијом осигурања 
14. Инвестирање осигуравајућих компанија 
15. Пословање и регулација пензијских фондова 
16. Појам и предмет међународних финансија 
17. Појам и формирање девизног курса 
18. Промене девизног курса и вредности националне валуте 
19. Трансакције на девизном тржишту 
20. Појам и анализа платног биланса 
21. Финансирање и прилагођавање платног биланса 
22. Златни стандард 
23. Бретонвудски монетарни систем 
24. Савремене личне финансије 
25. Лично финансирање 
26. Лично инвестирање – штедња и инвестирање у хартије од вредности 
27. Лично инвестирање – инвестирање у инвестиционе фондове и некретнине 
28. Планирање личних финансија (опорезивање, осигурање и планирање пензије) 


