Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Финансијска теорија и политика
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Ђуровић-Тодоровић, Н, Јадранка
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: уписане докторске студије
Циљ предмета
Оспособљавање студената за разумевање процеса креирања новца и утицаја примарног новца и
монетарног мултипликатора на новчану масу, разумевање проблематике тражње новца и њених фактора,
препознавање асиметричних информација, овладавање вештинама тумачења монетарних и фискалних
извештаја, 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 разликовања
директних и индиректних пореза, као и правичности и ефикасности опорезивања.

Исход предмета
Владање терминологијом из области монетарних и јавних финансија, правилно тумачење монетарних и
фискалних токова и извештаја, умеће тумачења и примене прописа и одредби везаних за вођење
монетарне и фискалне политике, анализа буџетских и ванбуџетских прихода и расхода.

Садржај предмета
Теоријска настава: Процес креирања новца и монетарна политика, савремене монетарне теорије,
формирање девизног курса, токови креирања новчане масе, промене примарног новца, међународни
финансијски систем и монетарна политика, анализа тражње новца, међузависност финансијског система
и економије, асиметричне информације и канали монетарне политике, организација централних банака,
инструменти монетарне политике, проблеми у вођењу монетарне политике, ИС-ЛМ модел, однос новца и
производње у дугом и кратком року, узроци и последице инфлације, трансмисиони механизми монетарне
политике, стратегије монетарне политике, порези на доходак, порези на потрошњу, порези на имовину,
остали јавни приходи,инструменти позитивне и нормативне анализе у јавним финансијама, анализа јавне
потрошње, опорезивање и редистрибуција националног дохотка, ефикасност и правичност опорезивања,
ефекти опорезивања, фискални и порески систем, дефицитно финансирање, јавне финансије у
федералним државама, буџет и ванбуџетске институције.
Студијски истраживачки рад
Примена стечених теоријских знања у пракси и на пројектима, праћење монетарних и фискалних
показатеља, анализа функционисања финансијских институција, анализа примене монетарног и
фискалног инструментарија, начини мерења инфлације и јавног дуга.
Препоручена литература Обавезна: Hubbard Glenn, MONEY, THE FINANCIAL SYSTEM AND
THE ECONOMY, Pearson, Boston, 2005., Rosen, Harvey, PUBLIC FINANCE, McGraw-Hill, Boston, 2002.,
Frederic S. Mishkin, THE ECONOMICS OF MONEY, BANKING AND FINANCIAL MARKETS, 7th edition,
Pearson, Boston, 2004., Jagdish Handa, MONETARY ECONOMICS, Routledge, London, 2000, Dieter
Brümmerhoff, JAVNE FINANCIJE, MATE, Zagreb, 2000.
Допунска: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Миодраг Јовановић, Борко Крстић МОНЕТАРНИ И
ФИСКАЛНИ МЕНАЏМЕНТ, Економски факултет, Ниш, 2006., Ј. Ђуровић-Тодоровић, М.Јовановић,
Финансијска теорија и политика, Економски факултет, Ниш, 2003, Ј. Ђуровић-Тодоровић, NBS
experiences with choosing monetary policy strategy (коаутор М.Ђорђевић), International scientific
conference:*Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics*, Монографија *Economic Policy
and the Development of Serbia*, Економски факултет, Београд, 2007., стр.43-51, Ј. Ђуровић-Тодоровић,
Порески третман дивиденде, Економске теме 2, Економски факултет Ниш, 2007., стр.37-47 , Ј. ЂуровићТодоровић, Corporate Income Tax in EU Countries-Comparative analysis, Facta universitatis vol.1, no 10,
2002., стр.57-67, Ј. Ђуровић-Тодоровић, Предности и недостаци хармонизације пореза на добит
предузећа у земљама ЕУ, Финансије 1-6, Министарство финансија РС, 2004., стр. 55-70, Ј. ЂуровићТодоровић, Harmonization Between the NBS and the ECB Monetary Strategies, Integration Problems in the
European Union and Balkan Countries, Italy, Venice, 2008., домаћи часописи: Финансије, Банкарство,
страни часописи: Journal of Monetary Economy, Journal of Public Management.

Број часова активне
предавања:
наставе
120
45
Методе извођења наставе

Студијски истраживачки рад:
75

Излагање професора, презентације, израда и излагањa приступних и семинарских радова, студије случаја,
дискусије, анализа актуелних кретања у монетарној и фискалној политици.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предавања: 20; Семинарски рад: 30; Испит: 50

