
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм: МАС политик. - јавна управа, лок. самоуправа и јавне политике, МАС 
соц. пол. 
Врста и ниво студија: Mастер академске студије  
Назив предмета: Јавне финансије 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Павловић М. Душан, Станојевић Н. Иван 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:   
Циљ предмета. Јавне финансије настају као производ потребе државе да грађане ”осигура” од 
тржишних несавршености кроз јавну политику. Циљ курса је отуда да студенте упозна са 
нетржишним облицима потрошње који настају као последица несавршености тржишта и 
могућим одговорима којима друштво може да се заштити од тржишних несавршености кроз 
различите облике јавних политика. Посебна пажња посвећује се концепту оптималног 
опорезивања који би требало да омогући паралелно задовољење два (често) супротстављена 
циља – ефикасности и правичности. 
Исход предмета  Пошто је основни предмет курса начин на који јавне финансије имају задатак 
да исраве тржишне неефикасности кроз политичке одлуке, студенти који заврше курс Јавне 
финансије биће оспособљени како за разумевање и анализу утицаја институција на јавне 
политике (поготово политике које утичу на ефикасну алокацију ресурса у привреди), тако и за 
практично учествовање у институцијама унутар којих се креира јавна политика. То ће тим пре 
бити случај што ће посебан нагласак бити стављен на анализу трошкова и добити (cost-benefit 
analysis) од сваке предузете policy активности из области јавних финансија. 
Садржај предмета Курс се састоји од предавања и семинара везаних за кључна питања теорије 
јавних финансија као што су екстерналије, асиметрија информација, јавна добра, оптимално 
опорезивање, дистрибуција дохотка, врсте јавних политика (социјална политика, образовање, 
здравство) које омогућују заштиту од тржишних несавршености. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 
  

Предавања: 2 
 

Вежбе: 1 Други облици 
наставе:  

Студијски истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе Предавања и дискусије 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена  поена 
колоквијум-и 30 писмени испит  40 
семинар-и 30 усмени испт   

 


