
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права  
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер академске студије  
Назив предмета Локалне финансије 
Наставник (за предавања) Проф. др Милева Анђелковић, Проф. др Марина 

Димитријевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Марина Димитријевић  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ     7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни  

Услов  /  
Циљ 
предмета 

Упознавање студената са основним карактеристикама локалних финансија у свету и 
у земљи како би разумели фискалне односе централне државе и локалних јединица, 
стекли знања о процесу фискалне децентрализације и инструментима финансирања 
локалних јединица, сазнали зашто се локалне јединице задужују и како би могли 
разумети функционисање финансијског система јединица локалне самоуправе. 

Исход 
предмета 

Разумевање механизама функционисања локалних јавних финансија; одговорно 
одлучивање о питањима локалне јавне потрошње 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Општа питања децентрализације (Јавна добра – појам, врсте и обезбеђивање; 
Проблеми у обезбеђивању јавних добара; Јавна добра и екстерналије); 
Децентрализација јавног сектора (Различити облици децентрализације); Основна 
питања и принципи фискалног федерализма (Расподела јавних прихода и расхода; 
Принципи фискалног федерализма); Расподела јавних расхода (пасивно 
финансијско изравнање) – Надлежност појединих нивоа власти за обављање 
државних функција; Заједнички расходи различитих нивоа власти; Расподела јавних 
прихода (активно финансијско изравнање) – Модели расподеле јавних прихода; 
Надлежност за увођење и одређивање елемената непосредних пореза; Надлежност 
за увођење и одређивање елемената посредних пореза; Фискално уједначавање и 
међубуџетски трансфери (Решавање проблема фискалне неравотеже; Међубуџетски 
трансфери); Задуживање нижих нивоа власти (Извори задуживања; Контрола 
задуживања нижих нивоа власти); Фискални федерализам у Канади; Фискални 
федерализам у Немачкој; Фискални федерализам у Хрватској; Фискални 
федерализам у Србији (Развој локалне финансијске аутономије; Расподела јавних 
прихода); Финансирање различитих нивоа власти у Србији (Расподела јавних 
прихода; Властити приходи; Заједнички приходи; Систем трансфера у Србији); 
Одлучивање о локалним буџетима (Локална самоуправа и буџетски процес; 
Учесници буџетског процеса на локалном нивоу); Буџетирање јединица локалне 
самоуправе у Републици Србији. 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Детаљнија разрада материје локалних финансија изложене на предавањима; 
Упознавање и коментарисање важећих правних прописа који регулишу материју 
локалних финансија; Анализа појединих примера финансирања локалних 
колективитета из праксе; Дискусија о појединим актуелним питањима локалних 
финансија (рад у групама). 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
      ?   ?       

Методе 
извођења 
наставе 

• Предавања 
• Вежбе 
• Power point презентације 
• Case stady 
• Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената) 
• Индивидуалне консултације 
• Истраживачки рад (рад студената у истраживачким групама) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

   15  писмени испит      6 

практична настава    15 усмени испит    50 
колоквијуми      8     
семинари      6     
Списак тема по недељама 
1 Општа питања децентрализације – Јавна добра (појам, врсте и обезбеђивање); 

Проблеми у обезбеђивању јавних добара; Jавна добра и екстерналије. 
2 Децентрализација јавног сектора – Различити облици децентрализације. 
3 Основна питања и принципи фискалног федерализма – Расподела јавних расхода и 

прихода; Принципи фискалног федерализма. 
4 Расподела јавних расхода (пасивно финансијско изравнање) – Надлежност 



појединих нивоа власти за обављање државних функција; Заједнички расходи 
различитих нивоа власти. 

5 Расподела јавних прихода (активно финансијско изравнање) – Модели расподеле 
јавних прихода; Надлежност за увођење и одређивање елемената непосредних 
пореза. 

6 Расподела јавних прихода (активно финансијско изравнање) – Надлежност за 
увођење и одређивање елемената посредних пореза. 

7 Фискално уједначавање и међубуџетски трансфери – Решавање проблема фискалне 
неравнотеже; Међубуџетски трансфери. 

8 Задуживање нижих нивоа власти – Извори задуживања; Контрола задуживања 
нижих нивоа власти. 

9 Фискални федерализам у Канади 
10 Фискални федерализам у Немачкој 
11 Фискални федерализам у Хрватској 
12 Фискални федерализам у Србији – Развој локалне финансијске аутономије; 

Расподела јавних расхода. 
13 Финансирање различитих нивоа власти у Србији – Расподела јавних прихода;  

Властити приходи; Заједнички приходи; Систем трансфера у Србији. 
14 Одлучивање о локалним буџетима – Локална самоуправа и буџетски процес; 

Учесници буџетског процеса на локалном нивоу. 
15  Буџетирање јединица локалне самоуправе у Србији 

 


