Студијски програм/студијски програми: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ
Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво
Назив предмета: Финансијско управљање у јавној управи
Наставник (Презиме, средње слово, име): Станчић Ж. Предраг; Чупић Ж. Милан
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 9
Услов: /
Циљ предмета
Развој знања о контексту, оквиру и поступцима финансијског управљања у јавној управи. Посебан
нагласак је на развоју теоријских и практичних знања и вештина у домену оцене намераваних улагања,
избора извора финансирања и оцене ефеката донетих одлука. С обзиром на то да организације јавне
управе треба да делују у јавном интересу, од значаја су знања у вези са применом анализе друштвених
трошкова и користи. Такође, с обзиром на ограничене изворе финансирања јавне управе, неопходна су
знања о финансирању пројеката јавно-приватним партнерствима
Исход предмета
Оспособљавање студената за: разумевање финансијског окружења релевантног за организације јавне
управе; разумевање институционалног и правног оквира финансијског управљања у јавној управи;
примену поступака оцене финансијске и економске исплативости инвестиционих пројеката у јавној
управи; анализу и избор алтернативних извора финансирања у јавној управи; разумевање и примену
јавно-приватних партнерстава; финансијско управљање готовином, осталом финансијском иновином и
залихама.
Садржај предмета
Теоријска настава: Контекст и оквир финансијског управљања у јавној управи; Концепти финансијског
управљања; Буџетирање у јавној управи; Краткорочно финансијско управљање; Финансијско управљање
капиталним улагањима; Оцена инвестиционих пројеката; Финансијско тржиште и извори финансирања
јавне управе; Анализа финансијских извештаја јавне управе; Анализа финансијских услова у јавној
управи.
Практична настава: Вежбе; Други облици наставе; Студијски истраживачки рад.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
30
60
Методе извођења наставе
Излагање професора, студије случајева, дискусија итд.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
Активност у току предавања
10
писмени испит
/
Практична настава
/
усмени испт (тест)
30
Колоквијуми
40
Семинарски рад (студија случаја)
20
..........

