
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм  Мастер академске студије права унутрашњих послова 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер академске студије права 

II 
Назив предмета Контрола и безбедност у монетарном управљању 
Наставник (за предавања) Проф. др Срђан Голубовић 

Доц. др Марко Димитријевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Марко Димитријевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је развијање научних сазнања, академских вештина и практичних 
способности у сагледавању концепта оптималног јавноправног монетарног 
менаџмента (управљања); оспособљавање студената за разумевање садржаја, 
значаја и функција  монетарног менаџмента и правне регулативе којом се иста 
уређује. Савладавање програма треба да омогући упознавање са основним 
субјектима монетарног менаџмента, ризима који се појављују у његовој реализацији 
и мерама, средствима и инструментима које монетарноправни субјекти примењују у 
циљу њиховог сузбијања, превенције и стицање вештина за разумевање, 
унапређење и развијање, како постојећих, тако и нових софистицираних 
репресивних механизама у функцији очувања монетарне стабилности као кључне 
вредности оптималног монетарног управљања привредом једне земље.  

Исход 
предмета 

Очекује се да студент: 1) разуме начин и поље деловања субјеката монетарног 
менаџмента (цетралне банке и ревизорских институција) 2) стекне општа и посебна 
знања о предностима и недостацима коришћења различитих мера и инструмента у 
реализацији обезбеђења законитости у процесу монетарног управљања 3) влада 
кључним терминима, појмовима и категоријама адекватне монетарноправне 
регулативе у циљу бољег поимања њене повезаности са осталим сегментима 
превентивне и репресивне политике; 4) развије способност одабира оптималних 
мера у реализацији одређених циљева са високим степеном ефикасности, 
ефективности и економичности у функцији подизања квалитета монетарног 
менаџмента. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Појам монетарног менаџмента (управљања); Субјети монетарног менаџмента: 
Централна банке и ревизорске институције; Lex Monetae и Lex Delicti у 
имплементацији монетарне политике; Монетарни криминалитет као посебна 
категорија финансијског криминалитета; Надлежности централне банке у сузбијању 
монетарног криминалитета; Улога Европског ревизорског суда у постизању 
стабилности монетарног система; Нове иницијативе Европске централне банке у 
сузбијању монетарних деликата; Координација монетарних политика и  
инструментаријум Међународног монетарног фонда; Решења у домаћем 
монетарном праву и монетарној политици; Позиција Народне банке Србије и 
Државне ревизорске институције у монетарном управљању; 



 
 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Концизнија разрада предметне материје о постојећим правним мехнизмима 
осигуравања безбедности у монетарном управљању изложене на предавањима; 
Упознавање и коментарисање важећих  домаћих и компаративних 
монетарноправних прописа који регулишу материју монетарних деликата; Анализа 
појединих примера повреде монетарног суверенитета и принципа монетарног 
управљања из судске праксе (рад у групама); 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе,  индивидуалне и групне консултације, презентација и дискусија 
семинарских радова студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     


