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Циљ предмета
Наставна дисциплина Економија јавног сектора има за циљ да упозна студенте са механизмима и
начинима путем којих држава узима учешће у функционисању савремених тржишних привреда
обављајући своју разноврсне функције (економске, социјалне, развојне и сл.). Проучавајући јавни
сектор, као сегмент економског система мешовитих привреда, изучавају се, како механизими
решавања кључних економских проблема у оквиру овог дела економског система тако и утицај који
одлуке државе врше на доношење релевантних одлука у приватном сектору, као и на функционисање
тржишног механизма.
Исход предмета
Полазећи од чињенице да су све савремене привреде „мешовите“ и да се економске активности у
њима одвијају паралено, како у оквиру приватног тако и у оквиру јавног сектора, изучаваће се
специфичности функционисања јавног сектора и настојање да се, пре свега деловањем државе,
елиминишу или бар ублаже недостаци и несавршености тржишног механизма. Имајући у виду сталну
актуелност проблема целисходности и степена учешћа државе у решавању економских питања, ова
наставна дисциплина настоји да пружи одговор на неке од дилема поводом функционисања јавног
сектора у развијеним тржишним привредама, као и у привредама у транзицији.
Садржај предмета
Неуспеси тржишта и улога државе у мешовитој привреди; појам и улога јавног сектора; јавна добра,
политички процес и тражња за јавним добрима; екстерни ефекти и државне мере регулисања
екстерних ефеката; основни економски мотиви државне интервенције; расподела, ефикасност и однос
између правичности и ефикасности; јавни избор, политички интереси и економска теорија државе;
кључне области јавне потрошње (здравствени систем, образовање, социјална заштита, војни расходи и
војноиндустријски комплекс); специфичности јавног сектора и улоге државе у привредама у
транзицији;
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