Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство (Модул: Финансије и
рачуноводство)
Назив предмета: Финансијско и девизно пословање
Наставник: др Тихомир В. Тасић проф.
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима пружи кључна конкретна знања и вештине непоходне за
успешно обављање финансијског и девизног пословања фирме у пракси, као и за
пословање на девизном тржишту.
Исход предмета
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да самостално обавља послове
на плану организовања, прикупљања, располагања и улагања новчаних средстава као и да
примењује практична знања из области финансија и банкарства као и да обавља послове
области међународног платног промета, односно да послује са девизама и делује на
девизном тржишту.
Садржај предмета
Теоријска настава
Пословне финансије у савременом друштву, функција, циљеви, задаци, прибављање и
коришћење финансијских средстава, финансијска улагања фирме, организација
обављања финансијских послова, финансијска евиденција, финансијски маркетинг,
политика ликвидности; организација располагања новчаним средствима, појам и
обележја међу-народног платног промета, основе засновања и разрешавања
финансијских односа са иностранством, девизни систем, платни промет; биланси размене
са иностранством, регулисање међународних плаћања, девизно тржиште, појам, врсте,
улога, инструменти платног промета са иностранством, ѕаконска регулатива.
Практична настава
Паралела: пословне финансије и други делови финансијског система, правна регулатива;
уговори о кредиту, предности – ризици, правна регулатива, практичан рад са појединим
инструментима евиденције, детаљна разрада појединих фаза финансијског маркетинга,
картон депонованих потписа; пратећа документација у вези са располагањем средствима,
разрада специфичности, остваривање права и обавеза, место, значај и веза са
подсистемима у области финансија, значај за привреду и државу, практичан пример
међународног плаћања, функција и рад мењачница, обрада појединих инструмената,
разрада Закона о девизном пословању и других прописа.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

5

практична настава

5

колоквијум 1

30

колоквијум 2

/

семинар-и

15

Завршни испит
усмени испит
..........

Поена
45

