
 

Студијски програм: Економија и пословно управљање 
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Број ЕСПБ: 8 

Услов: / 

Циљ предмета 

Циљ изучавања наставног предмета је разумевање природе различитих институционалних оквира 

финансијског система у развијеним и земљама у развоју. Нова сазнања представљају основ за дубље 

проучавање улоге и значаја финансијског система у функционисању тржишне привреде. Посебна пажња се 

посвећује разумевању функција финансијског система и њиховом утицају на акумулацију капитала и 

разавој технолошких иновација као примарних детрминанти економског раста. Другим речима, циљ 

предмета је упознавање студената са алтернативним теоријама и моделима који настоје да објасне 

економски раст. 

Исход предмета  

Изучавањем наставног предмета студентима се пружа могућност целовитог разумевања постојања 

међузависности финансијског развоја и дугорочног економског раста. Коначан исход се огледа у 

компетентности студената да учествују у изради економских анализа и прогноза које се тичу креирања 

економске политике и стратегије развоја националне привреде. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Структура финансијског система 

2. Функције финансијског система 

3. Детерминанте развоја финансијског система 

4. Компарација тржишно и банкарски оријентисаног финансијског система 

5. Развој финансијског посредовања и технолошка специјализација 

6. Ефикасност финансијског посредовања и економски раст 

7. Ограничења задуживања и акумулација капитала 

8. Скрининг предузетничких идеја и технолошке иновације 

9. Мониторинг инвестиција и економски раст 

10. Ликвидност инвестиција и акумулација капитала 

 

Практична настава  

Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад, колоквијуми, семинарски рад 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава / усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и 5   

 

  


