
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књига предмета 

Управљање јавним финансијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм: Управљање јавним финансијама 

Назив предмета: Јавне финансије 

Наставник/наставници:  др Бојан Коцић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање специфичних знања карактеристичних за начин функционисања јавних 

(државних) финансија. Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти: 

− дефинишу улогу државе у алокацији дохотка 

− разумеју значај јавних финансија 

− спознају специфичне институције јавних финансија 

− препознају природу и карактер јавних расхода, јавних прихода и буџета 

− усвоје пореску терминологију 

− разумеју структуру и ефекте јавних прихода и јавних расхода 

− разумеју циљеве опорезивања 

− спознају законски оквир за буџетски систем у Републици Србији. 

Исход предмета  

По завршетку процеса учења у оквиру предмета Јавне финансије, студенти ће бити у стању да: 

− објасне настанак јавних финансија као самосталне научне дисциплине 

− наведу предмет анализе јавних финансија у савременој држави  

− разликују специфичне институције јавних финансија 

− наведу структуру и ефекте јавних расхода 

− класификују јавне расходе  

− објасне облике државне интервенције преко јавних расхода 

− објасне расподелу пореског терета 

− наведу критеријуме за оцењивање пореских система - ефикасност и правичност  

− разликују елементе пореза - пореску терминологију 

− наведу циљеве опорезивања 

− наведу функције буџета 

− наведу буџетска начела  

− наведу законски оквир за буџетски систем у Републици Србији. 

Садржај предмета 

− Појам јавних финансија као самосталне научне дисциплине 

− Предмет јавних финансија 

− Јавне финансије и друге економске дисциплине 

− Савремене јавне финансије и активности државе 

− Институције јавних финансија 

− Класификација јавних расхода - ГФС класификација према методологији ММФ-а 

− Функционална и економска класификација јавних расхода 

− Облици државне интервенције преко јавних расхода 

− Законска и економска расподела пореског терета 

− Ефикасно и правично опорезивање 

− Елементи пореза - пореска терминологија 

− Циљеви опорезивања 

− Појам буџета као институције јавних финансија 

− Функција буџета 

− Буџетска начела 

Литература  

Кулић, М., Јавне финансије, Мегатренд Универзитет, Београд, 2010.  

Раичевић, Б., Јавне финансије, Економски факултет, Београд, 2008. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Вежбе: 4 

Методе извођења наставе 

Наставни рад са студентима одвија се преко предавања, вежби и консултација. Теоријска настава допуњава 



се практичним примерима за сваку наставну јединицу што омогућава бољу примену знања у пракси. 

Студенти се активно укључују у наставни процес кроз разговор, вежбе и израду приступних радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

приступни рад 40   

 



Студијски програм: Управљање јавним финансијама 

Назив предмета: Комуникацијске вештине 

Наставник/наставници: др Снежана Михајлов, др Ненад Михајлов 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је развијање основних вештина комуникације кроз оспособљавање студената да: 

− примењују технике ефикасне комуникације у раду са појединцима и групама 

− разумеју значај вештине слушања 

− успешно користе вербалну и невербалну комуникацију 

− ефикасно саопштавају поруке у писаним облицима комуникације 
− примењује технике писања позитивних и негативних пословних писама. 

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студенти ће моћи да:  

− опишу процес активног слушања 

− препознају улогу речи у комуникацији 

− разликују интерну и екстерну пословну комуникацију 

− напишу све врсте пословних писама 

− критички анализирају позитивне и негативне примере пракси у пословном комуницирању 

− препознају и анализирају знакове невербалне комуникације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

− Активно слушање 

− Вербална комуникација 

− Невербална комуникација 

− Интерна и екстерна пословна комуникација 

− Формална и неформална пословна комуникација 

− Усмена интерна и екстерна комуникација 

− Писана интерна и ексерна комуникација 

Практична настава  

− Истраживање и анализа позитивних и негативних пракси у пословном комуникацирању 

− Примена вештина писане, усмене и невербалне комуникције и културе слушања. 

Литература  

Михајлов, С., Пословне комуникације, Висока пословна школа Блаце, 2012. 

Чанак, Н.: Комуникологија и тимски рад, Факултет за спорт и туризам, нови Сад, 2011. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Вежбе: 2 

Методе извођења наставе 

− предавања 

− презентације семинарских радова 

− групне дискусије 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

приступни рад 40   

 

 



Студијски програм: Управљање јавним финансијама 

Назив предмета: Фискална економија и менаџмент јавног сектора 

Наставник/наставници: др Оливера Ђурић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти: 

− разликују јавна добра 

− разумеју значај јавних радова и јавне набавке у фискалној економији 

− разумеју улогу фискалне економије у политици запошљавања и социјалним програмима 

− наведу институције јавног сектора са којима се предузећа сусрећу у свом пословању  

− разликују обавезе предузећа према јавном сектору  

− препознају користи предузећа од јавног сектора 

− спознају области управљања предузећима из јавног сектора. 

Исход предмета:  

По завршетку процеса учења у оквиру предмета, студенти ће бити у стању да: 

− препознају основне појмове у фискалној економији 

− дефинишу јавна добра 

− опишу јавне радове и јавне набавке 

− препознају улогу и значај јавног сектора за пословање индустријских система и предузећа 

− примењују методе анализе и доношења одлука у јавном сектору 

− разликују облике уређења јавног сектора  

− дефинишу однос предузећа према јавном сектору. 

Садржај предмета: 

− Основни појмови  у фискалној економији 

− Јавна добра - чиста и нечиста 

− Ограничење конкуренције државе међународним/домаћим регулаторним оквирима 

− Јавни радови и јавне набавке и њихов значај у фискалној економији 

− Фискална економија у политици запошљавања 

− Фискална економија  и социјални програми за одређене категорије становништва 

− Улога и значај јавног сектора 

− Модели организовања јавног сектора 

− Приходи и расходи јавног сектора 

− Анализе доношења одлука у јавном сектору 

− Односи између различитих нивоа јавног сектора 

− Модели реструктуирања јавног сектора 

− Сличности и разлике менаџмента предузећа и менаџмента јавног сектора 

− Односи између привредних друштава и јавног сектора. 

Литература:  

К. Ристић, Ж. Ристић, Фисклана економија и менаџмент јавног сектора, Етно Стил д.о.о. – Београд, 2014. 

Радичић Марко, Раичевић Божидар, Јавне финансије-теорија и пракса, DATA STATUS, Београд, суиздавач 
Економски факултет Суботица, 2008. 

Ристић Жарко, Тешић Ђорђе, Каравидић Славко, Менаџмент јавног сектор, ВПШ Чачак, 2007. година 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Вежбе: 3 

Методе извођења наставе  

− предавања 

− презентације семинарских радова 

− групне дискусије случајева из праксе 

− групне презентације пројеката на задану тему 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

приступни рад 40   



Студијски програм: Управљање јавним финансијама 

Назив предмета: Порески поступак 

Наставник/наставници: др Оливера Ђурић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају: 

− начела, учеснике и ток пореског поступка у свим његовим фазама 

− права и обавезе учесника у пореском поступку 

− пореску терминологију у пореском поступку 

− тумачење правних прописа који регулишу порески поступак 

− да попуне обрасце пореских пријава 

− критичку анализу позитивног пореског законодавства. 

Исход предмета  

По завршетку процеса учења у оквиру предмета Порески поступак, студенти ће бити у стању да: 

− препозна посебне карактеристике пореског поступка у односу на остале поступке 

− дефинише и анализира улогу пореског поступка у пореском праву  

− примењује правне прописе који уређују порески поступак  

− објасни начела пореског поступка 

− обрачуна и наплати порез на на доходак грађана, порез на добит предузећа, порез на имовину, 

потрошњу (ПДВ), употребу, држање и ношење добара 

− покрене порески поступак. 

Садржај предмета 

− Појам пореског поступка 

− Начела пореског поступка 

− Утврђивање и наплата пореза на доходак грађана 

− Утврђивање и наплата пореза на добит предузећа 

− Утврђивање и наплата пореза на имовину, потрошњу (ПДВ), употребу, држање и ношење добара 

− Пореска контрола 

− Покретање пореског поступка 

− Карактеристике пореског поступка  

Литература  

Радичић, М., Ристић, Ж., Порески систем и политика, Виша пословна школа, Београд, 2000. 

Кулић, М., Пореско процесно право, Мегатренд Универзитет, Београд, 2007 

Закон о пореском поступку и пореској администрацији 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Вежбе: 2 

Методе извођења наставе 

Настава ће се изводити уз активно учешће студената у дискусијама, индивидуалном и групном раду. 

Студенти ће одабрати проблем истраживања који ће бити предмет њиховог самосталног или групног 

истраживачког рада.. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

приступни рад 40   

 
 



Студијски програм: Управљање јавним финансијама 

Назив предмета: Компанијско право 

Наставник/наставници: Милица Круљ-Младеновић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти: 

− разумеју оснивање и пословање привредних друштава 

− разумеју повезивање и реорганизацију привредних сруштава  

− објасне начин престанка привредних друштава путем стечаја и ликвидације  

− разумеју функционисање привредних друштава у пракси  

− спознају одговорност за преузете обавезе у правном промету 

− разумеју индивидуализацију привредних субјеката у правном промету. 

Исход предмета  

По завршетку процеса учења у оквиру предмета Компанијско право, студенти ће бити у стању да: 

− објасне изворе компанијског права 

− разликују врсте привредних друштава 

− разликују врсте привредних асоцијација 

− објасне начин повезивања и реорганизације привредних друштава 

− објасне начине оснивања привредних друштава 

− анализирају начине престанка привредних друштава. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

− Појам и предмет Компанијског права 

− Однос Компанијског права са другим гранама права 

− Извори Компанијског права 

− Привредна друштва као субјект Компанијског права 

− Системи и услови за оснивање привредних друштава 

− Статусна обележја привредних друштава 

− Класификација привредних друштава 

− Привредне асоцијације, повезивање и реорганизација привредних друштава 

− Одговорност за преузете обавезе у правном промету 

− Индивидуализација привредних субјеката у правном промету 

− Извори Компанијског права Европске уније (примарни и секундарни).  

Литература  

Основна литература: 
Б. Милановић, С. Милановић, (2014), Компанијско право - Право привредних друштава, Висока пословна 

школа струковних студија - Блаце, 332 стр., ISBN 978-86-7544-100-7; 

М. Васиљевић, (2012), Компанијско право (Право привредних друштава), Правни факултет Универзитета у 

Београду, Београд, 634 стр., ISBN 978-86-7630-386-1; 

Допунска литература: 

Б. Милановић, проф. др Д. Вујисић, др Ј. Ристић, С. Милановић, (2014), Пословно право, општи део 

(уџбеник), 2. измењено и допуњено издање, Висока пословна школа струковних студија - Блаце, 417 стр., 

ISBN 978-86-7544-101-4; 

М. Васиљевић, доц. др В. Радовић, Т. Јевремовић-Петровић, (2012), Компанијско право Европске Уније, 

Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 436 стр., ISBN: 978-86-7630-349-6. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Вежбе: 3 

Методе извођења наставе:  

Наставни рад са студентима одвија се у виду теоријских предавања, вежби и консултација. Теоретска 
настава допуњава се практичним примерима за сваку наставну јединицу како би се стечена знања могла 

лакше применити у пракси.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  



колоквијум  20 усмени испт 30 

приступни рад 40   

 



Студијски програм: Управљање јавним финансијама 

Назив предмета: Финансијска тржишта 

Наставник/наставници: др Данијела Максимовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају да: 

− дефинишу и опишу развој, карактеристике, принципе функционисања и државну регулацију 

финансијских тржишта (посебно хипотекарног, ломбардног и девизног тржишта) 

− уочавају и анализирају разлике између тржишта новца и тржишта капитала, са посебним освртом на 

анализу разлика између поменутих тржишних сегмената у развијеним земљама и земљама у развоју 

− дефинишу учеснике тржишта новца и капитала 

− опишу и анализирају инструменте тржишта новца и капитала. 

Исход предмета  

По завршетку процеса учења у оквиру предмета Финансијска тржишта, студенти ће бити у стању да: 

− дефинишу појам савремених финансијских тржишта 

− опишу основне карактеристике савремених финансијских тржишта 

− опишу карактеристике финансијских институција које послују у оквиру савремених финансијских 

тржишта 

− опишу разлике између основних сегмената финансијских тржишта 

− опишу разлике између карактеристика тржишта новца и тржишта капитала 

− дефинишу основне инструменте тржишта новца и тржишта капитала 

− дефинишу карактеристике хипотекарног, ломбардног и девизног тржишта. 

Садржај предмета 

Основе финансијског система. Место и улога финансијских система у тржишној привреди. Повезаност 

финансијског и реалног сектора привреде. Анализа финансијских тржишта. Појам, улоге и развој 

финансијских тржишта. Подела и врсте финансијских тржишта. Берзе и берзански послови. Основне 

карактеристике савремених финансијских тржишта. Сврхе и циљеви законског регулисања финанијских 

тржишта. Основне форме регулисања. Ефикасност финансијских тржишта. Учесници на финансијским 

тржиштима. Пензиони фондови. Инвестиционе компаније. Акције. Обвезнице. Изведени финансијски 

инструменти. Тржиште новца. Тржиште капитала. Девизно тржиште. Тржишта финансијских деривата. 
Примарна и секундарна тржишта. 

Литература  

Шошкић, Д., Живковић, Б., Финансијска тржишта и институције, Економски факултет, Београд, 2011. 

Mishkin, S., Frederic, Stnley, G., Eakins, Financial Markets and Institutions, The Prantice Hall, 2012. 

Мирјанић, Б., Финансијска тржишта, БПШ-ВШСС, Београд, 2015.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Вежбе: 3 

Методе извођења наставе: Теоријска анализа,  интерактивни, дебатни приступ након студијских 

истраживачких  радова студената 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

приступни рад 40   

 

 



Студијски програм: Управљање јавним финансијама 

Назив предмета: Корпоративне финансије 

Наставник/наставници: др Љубиша Милачић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти: 

− разумеју финансијску функцију предузећа 

− примењују методе и технике корпоративног финансијског управљања 

− дефинишу пословни ризик, финансијски ризик и комбиновани ризик 

− анализирају финансијске извештаје 

− разумеју факторе који утичу на већу ефикасност управљања обртним средствима 

− оцењују ефективност инвестиција. 

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће бити способан да: 

− дефинише, идентификује и објасни проблематику корпоративних финансија 

− анализира финансијске извештаје и самостално доноси закључке 

− процени потребна обртна средства у предузећу  

− дефинише факторе који утичу на већу ефикасност управљања обртним средствима 

− објасни однос између ризика и приноса 

− изврши вредновање акција и обвезница 

− разликује и примени различите методе евалуације инвестиционих пројеката  

− идентификује и упореди изворе финансирања 

− креира оптималну структуру капитала и донесе оптималнну одлуку о дивидендама. 

Садржај предмета 

− Појам корпоративних финансија 

− Финансијска функција предузећа 

− Циљеви финансијске политике, финансијска анализа и текуће финансијско планирање 

− Пословни ризик, финансијски ризик, комбиновани ризик  

− Финансијско управљање обртним средствима,  

− Финансијски аспекти капиталних улагања 

− Финансијско планирање и оцена ефективности инвестиција 

− Инвестиционе одлуке у условима ризика 

− Извори финансирања и цена капитала. 

Литература  

Барили, А., Мајерс, С., Маркус, А., Основи корпоративних финансија, Мате, Београд, 2010. 

Дамодаран, А., Корпоративне финансије-теорија и пракса, Дата Статус, Београд, 2010. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Вежбе: 3 

Методе извођења наставе: Интерактивни, дебатни приступ након припремљених презентација студената 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

приступни рад 40   

 

 
 



Студијски програм: Управљање јавним финансијама 

Назив предмета: Пореска и буџетска контрола и ревизија 

Наставник/наставници: др Јасминка Ђуровић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти: 

− препознају основна обележја буџета 

− разумеју начин доношења и извршења буџета 

− разумеју начин спровођења буџетске контроле 

− препознају обележја буџетског система у Републици Србији 

− разумеју начин спровођења пореске контроле 

Исход предмета:  

По завршетку овог предмета студенти ће бити способни да: 

− препознају основне карактеристике и обележја буџета 

− дефинишу и примењују буџетска начела и принципе 

− опишу начин доношења буџета 

− опише начин буџетске контроле 

− наведу структуру државног буџета Републике Србије  

− примењује пореску и буџетску контролу и ревизију 

− дефинишу пореску харминизацију 

Садржај предмета: 

− Основне карактеристике и обележја буџета 

− Буџетска начела и буџетски принципи  

− Координација буџетских функција 

− Буџетска средства 

− Доношење буџета 

− Извршење буџета 

− Управљање буџетским дефицитом 

− Буџетска контрола 

− Буџетски систем Републике Србије 

− Државна ревизорска институција 

− Пореска контрола и ревизија 

− Органи екстерног назива 

− Европска унија и пореска хармонизација (пореска сарадња) 

Литература:  

др Славко Вукша, др Мирослав Динчић, др Жарко Ристић, др Петар Белокапић, Пореска и буџетска 

контрола и ревизија, Етно стил, Београд, 2011. година 

Радичић Марко, Раичевић Божидар, Јавне финансије-теорија и пракса, DATA STATUS, Београд, суиздавач 

Економски факултет Суботица, 2008. 
Дејан Поповић, Коментар Закон о пореском поступку и пореској администрацији, ЦекосИН, Београд, 2003. 

година 

Дејан Поповић, Светислав В. Костић, Уговори Србије о избегавању двоструког опорезивања (Правни оквир 

и тумачење) ЦекосИН, Београд, 2009. година 

Дејан Поповић, Пореско право, Правни факултет-Београд и Службени гласник, 2008. година. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Вежбе: 3 

Методе извођења наставе Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања, односно преношење 

систематских сазнања из литературе, и (2) вежбе, на којима је акценат на практичном раду студената кроз: 

(а) дискусију случајева из праксе, (б) анализу илустрација, (ц) симулације и игре, (д) семинарске радове на 

задату тему и (е) групне презентације пројеката анализе организационог дизајна у изабраној организацији од 

стране студентских тимова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 



редовно похађање наставе 10 писмени испит  

колоквијум  20 усмени испт 30 

приступни рад 40   

 
 



Студијски програм: Управљање јавним финансијама 

Назив предмета: Специјалистичка стручна пракса 

Наставник/наставници: Марија Стојиљковић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ стручне праксе је: 

- да се студенти упознају са специфичним знањима из области јавних финансија; 

- стручно оспособљавање за практичну примену стечених знања. 

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студент ће моћи да: 

- примењује методе, прописе и процедуре из области јавних финансија; 
- анализира потребне и конкретне податке; 

- саставља и презентује извештаје; 

- практично примени сва стечена знања у конкретним ситуацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава  

- Обављање стручне праксе у пореској управи у трајању од 90 сати.  

- Израда дневника стручне праксе као својеврсног документа о обављеној стручној пракси 

- Презентација дневника стручне праксе 

Литература  

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Учествовање студената у свакодневним активностима предузећа где обављају специјалистичку стручну 

праксу. Специјалистичка стручна пракса обавља се у последњој недељи семестра.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

  писмени испит  

  
Презентација дневника 
специјалистике стручне праксе 

100 

 
 



Студијски програм: Управљање јавним финансијама 

Назив предмета: Предмет завршног рада (СТИР) 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  

Циљ предмета 

- оспособљавање студената за активну примену знања и вештина неопходних за утврђивање проблема и 

предмета истраживања, планирање истраживања, метода и технике истраживања,  припремање радне 

библиографије, израду нацрта стучно-истраживачког рада и саопштавање резултата истраживања; 

- оспособљавање студената за самостални истраживачки рад и израду завршног рада. 

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студенти ће бити оспособљени да: 
- самостално уоче проблем истраживања, користе литературу и примењују истраживачке методе и 

технике у циљу формулисања предлога за решавање конкретног проблема. 

Садржај предмета 

− Дефинисање теме, односно проблема и предмета истраживања и у складу с тим избор одговарајућих 

метода и техника истраживања 

− Дефинисање структуре стучно-истраживачког рада 

− Састављање радне библиографије и израда плана истраживања 

− Прикупљање и анализирање релевантне грађе и литературе  

− Израда стучно-истраживачког рада 

Литература  

− Доступне релевантне референце 

− Релевантне интернет адресе 

− Интерна документација пореске управе  

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

Методе извођења наставе 

Индивидуални рад са ментором.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Стучно-истраживачки рад 70 Усмени испит 30 

 


