
Студијски програм/студијски програми: Економија 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Јавне финансије 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Ђинђић М. Срђан 
Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима: Општа економија и Финансије, 
берзе и банкарство; Изборни на модулу: Рачуноводство и пословне финансије 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета Циљ изучавања јавних финансија је да се студенти упознају са местом, улогом и 
функционисањем државе у савременим привредама, са обимом и структуром економске 
активности државе, са компаративним предностима и недостацима расположивих облика 
државне интервенције у односу на одговарајуће потенцијале тржишта и са аналитичким 
методима који се користе у овој научној области.  
Исход предмета Предмет изучавања јавних финансија су активности државе у економији. Јавне 
финансије не обухватају само питања финансијског карактера. Кључна питања се односе и на 
коришћење реалних средстава, односно, на структуру, величину и облике организовања 
државних активности и државне и/или приватне производње, на алокацију расположивих 
ресурса и избор одређене комбинације јавних добара, на расподелу дохотка, на ниво економске 
активности, на организовање активности на централном или локалном нивоу. 
Садржај предмета Теоријска настава 
Место, величина и структура јавног сектора у савременим привредама и аналитичке методе у 
јавним финансијама. Јавна добра, екстерни ефекти, политичке институције и процедура 
доношења одлука и анализа трошкова и користи. Улога државе у образовању, здравственој 
заштити, пензијском осигурању, социјалној заштити и прерасподели дохотка. Теоријско-
емпријски оквир за анализу пореза и систем јавних прихода. Фискални дефицит и јавни дуга. 
Јавне финансије на различитим нивоима државе. 
Практична настава: 
Вежбе; Посебна пажња биће посвећена објашњењу материје која је предвиђена за колоквијуме; 
Други облици наставе; Разматрање практичних примера из области пореског и буџетског 
система. Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљена израда два 
колоквијума. 
Литература:  
Основна литература (Назив и број страна):  
Rosen S. H. i T. Gayer, Јавне финансије, превод, Економски факултет у Београду, 2011, 648 
страна (за испит потребно 330 страна) 
Додатна литература 
·Фискални савет Републике Србије, Предлог мера фискалне консолидације 2012-2016, Београд, 
2012. ·Ђинђић, С.М., Компаративна анализа пореских система, Економски факултет у 
Крагујевцу, 2001. ·Арсић, М, Нојковић А.., Ранђеловић, С., и Мићковић, С. Структурни 
фискални дефицит и динамика јавног дуга Србије, Центар за издавачку делатност Економског 
факултета у Београду, 2012. 
·Раичевић, Б. Јавне финансије, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 
2008. ·Светска банка, Како са мање урадити више, Београд, 2009. · Закони који уређују порески и 
буџетски систем.  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

2 
Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 
 

Методе извођења наставе: интерактивни облици наставе, анализа студија случајева, 
презентације 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава - усмени испит 50 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 10   




