
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Јавне финансије 

Наставник/наставници: Ђинђић М. Срђан 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулу Финансије, 

банкарство и осигурање, изборни на модулима Економска политика и развој и Рачуноводство, ревизија и 

пословне финансије 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је упознавање студената са значајем, улогом и применом јавних финансија за 

успешно функционисање савремене државе. 

Исход предмета  

Стицање знања студената о ефектима стварних активности државе у области опорезивања и потрошње, али 

и о томе како би држава требала да фунционише у области економије: стицање знања о улози државе у 

друштву, о значају и величини државних потреба и техникама њиховог структурирања, мерења и 

финансирања. Анализа јавних расхода (јавна добра и екстерни ефекти) и оцена ефикасности јавне 

потрошње. Аналитичко разматрање прерасподеле дохотка.. Овладавање знања о основним врстама, 

стандардима и циљевима опорезивања. Сагледавање проблематике федерализма у финансијским и 

фискалним односима. Анализа пореске политике и пореског система Републике Србије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

I УВОДНА РАЗМАТРАЊА (1. Јавне финансије и идеологија. 2. Како држава функционише? 3. Методи 

позитивне анализе. 4. Методи нормативне анализе). II ЈАВНИ РАСХОДИ: ЈАВНА ДОБРА И 

ЕКСТЕРНИ ЕФЕКТИ (1. Јавна добра. 2. Екстерни ефекти. 3. Политичка економија. 4. Образовање. 5. 

Анализа трошкова о користи). III ПРЕРАСПОДЕЛА ДОХОТКА: КОНЦЕПТУАЛНА ПИТАЊА (1. 

Расподела дохотка. 2. Разлози за прерасподелу дохотка. 3. Дистрибутивни ефекти расхода). IV 

ПРОГРАМИ РАСХОДА НАМЕЊЕНИ СИРОМАШНИМА (1. Порески кредит за доходак од рада. 2. 

Допунски заштитни доходак. 3. Осигурање за случај незапослености. 4. Бонoви за храну. 5. Помоћ за 

становање. 6. Програми за повећање дохотка). V ЈАВНИ ПРИХОДИ: ПРИНЦИПИ КОЈИМА СЕ 

РУКОВОДИ ПОРЕСКА ПОЛИТИКА (1. Опорезивање и расподела дохотка. 2. Опорезивање и 

ефикасност. 3. Ефикасно и правично опорезивање). VI ФИНАНСИРАЊЕ ДЕФИЦИТА (1. Колико је 

велики дуг? 2. Терет дуга (Лернеров став, модел преклапајућих генерација, неокласични модел, 

рикардијански модел). 3. Опорезовати или се задужити?) VII ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У ФЕДЕРАЛНОМ 

СИСТЕМУ ВЛАСТИ (1. Појам фискалног федерализма. 2.Формирање заједнице. 3. Тибуов модел. 4. 

Оптимални федерализам - недостаци и предности децентрализованог модела). VIII ПОРЕСКИ СИСТЕМ 

СРБИЈЕ (1. Порез на доходак грађана. 2. Порез на добит правних лица. 3. ПДВ. 4. Акцизе. 5. Порези на 

имовину).  

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Литература:  

Харви С. Розен & Тед Гејер. (2009). Jавне финансије, Центар за издавачку делатност Економског факултета 

у Београду. Закони који уређују порески систем и пореску политику Републике Србије. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Ex chatedra предавања, интерактивни рад у облику анализе студија случајева и 

дискусија, решавање проблемских задатака 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава - усмени испит 60 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и -   

 

 

 
 

  


