
 

Табела 5.2Б Спецификација завршног рада   

Студијски програм: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Број ЕСПБ: 12 

Услов: Положена три испита предвиђена студијским програмом 

Циљеви завршног рада:  

Циљеви израде и одбране мастер рада су: да студент покаже да је овладао знањем и вештинама из 

области финансијског менаџмента јавнe управe; да је оспособљен за самосталан истраживачки и 

практичан рад у области финансијског менаџмента јавне управе, као и за настављање докторских 

академских студија, ако се за то определи.  

Очекивани исходи:  

Студенти се оспособљавају да: оцењују пројекте улагања у јавној управи, управљају изворима 

финансирања у јавној управи, разумеју значај и поступке интерне и екстерне контроле и ревизије у јавној 

управи, разумеју алтернативне приступе буџетирању и контроли, примењују регулативу и методологије 

финансијског извештавања јавне управе, рачуноводствено обухватају активности у јавној управи, 

разумеју приступе финансирању пројеката у јавној управи, управљају активностима у јавној управи, 

разумеју процедуре електронске управе и разумеју значај анализе јавних политика.    

Свршени студенти мастер академских студија поседују компетенције за примену стечених знања за 

успешно управљање и руковођење у организацијама јавне управе, локалне самоуправе, државне ревизије 

и инспектората. 

Општи садржаји: 

Мастер рад представља истраживачки рад студента у коме он обрађује или теоријски, или апликативни 

или теоријско апликативни пробем из области финансијског менаџмента јавне управе. Мастер рад у 

писаној форми садржи увод, главни део рада, који подразумева приказ теоријских и практичних 

резултата који се односе на тему рада, закључак у коме студент износи резултате до којих је дошао кроз 

израду мастер рада и преглед литературе коришћене при изради рада. 

Методе извођења:  

Мастер рад представља самосталан рад студента израђен у писаној форми, уз упутства и консултације са 

ментором. Ментор за израду и одбрану мастер рада формулише тему са задацима за израду мастер рада. 

Кандидат у консултацијама са ментором самостално ради на проблему који му је задат. Након израде 

рада и сагласности ментора да је рад успешно урађен, кандидат брани рад пред комисијом, која се састоји 

од три члана. 

Оцена  (максимални број поена 100) 

Максимална дужина 1 страница А4 формата 

Завршни рад ако постоји мора обавезно бити представљена у књизи предмета  

 


