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Табела: Спецификација предмета 
 

Студијски програм: МАС политик. – Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике, МАС 

социјалне политике 

Врста и ниво студија: мастер академске студије  

Назив предмета: Јавне финансије  

Наставник (презиме, средње слово, име): Митровић Д. Драгана, Тмушић Б. Марко  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Јавне финансије изучавају финансијске активности државе кроз које она обезбеђује бројна јавна 

добра и услуге која омогућавају редовно одвијање економског живота привреде и становништва. 

Анализа функционисања економија од Велике економске кризе до текуће светске економске кризе, 

незамислива је без познавања државе  и њеног учешћа у економском животу. Јавне финансије као 

економска активност државе служе системском финансирању „производње“ све бројнијих јавних 

добара и услуга, које је немогуће обезбедити без ове ове државне активности. Оваква активност 

државе подразумева централизацију ресурса, што историјски и доводи до појаве јавних финасија 

са појавом јаке централне државе, од хидрауличних деспотија до савремених парламентарних 

демократија. Циљ овог курса је да студенти стекну основна знања о јавним финансијама кроз 

проучавање фискалног федерализма са аспекта важећих теоријских концепата и уз анализу 

одређених емпиријских искустава различитих држава, док посебну пажњу поклањаму изучавању 

јавних финансија Републике Србије. 

Исход предмета 

По завршетку курса из предмета јавне финансије, студенти ће бити оспособљени да разликују 

категорије јавних финансија и да критички преиспитују савремене феномене из области јавних 

финансија (јавни дуг, буџетско дефицитарно финансирање, и сл.). Моћи ће да испитују, закључују 

и прoцењују који ниво власти организује производњу којих јавних добара и ко сноси трошкове 

обезбеђења јавних добара. На одговарајући начин моћи ће да тестирају, оцене, размотре и 

критички прикажу карактеристике јавних финансија у Србији. Стечено знање ће омогућити 

студентима да дају свој професионални допринос у органима јавне управе и локалне самоуправе 

или да их саветују у овој области.  

 

Садржај предмет 

 Држава, глобализација и региони. Економске функције државе, јавне финансије и јавна 

потрошња; Јавне финансије као економска дисциплина. Јавна добра – појам и обезбеђивање. Јавни 

расходи. Јавни приходи. Буџет; Институти јавних финансија – порези и пореска политика; 

Транзиција јавне потрошње – фискални систем и политика. Процеси реформи у социјализму и 

јавна потрошња; Децентрализација јавног сектора. Фискални федерализам и фискална 

децентрализација. Теоријски оквир за анализу фискалне децентрализације. Предности и недостаци 

фискалне децентрализације; Трансфери као вид финансирања нижих нивоа власти; Расподела 

функција (расхода) и расподела прихода између различитих нивоа власти – теоријски аспекти и 

емпиријска искуства одабраних земаља; Функције (расходи) нижих нивоа власти. Приходи нижих 

нивоа власти; Локалне јавне финансије у Србији. Надлежности нижих нивоа власти у Србији; 

Припадност и расподела јавних прихода у Србији. Међубуџетски трансфери у Србији. 
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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 (максималан број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена   

Предавања 5   

Тест 10   

Семинар  25  

Писмени испит 60   

 


