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1. Појам и предмет јавних финансија (11-14) 
2. Карактеристике финансијске привреде (15-16) 
3. Институције јавних финансија (16-17) 
4. Повезаност науке о јавним финансијама са другим научним        

дисциплинама (17-19) 
5. Појам и предмет финансијског права (20-21) 
6. Однос финансијског права према другим гранама права (21-24) 
7. Појам јавних потреба (јавних добара) (26-29) 
8. Врсте јавних добара (29-33) 
9. Екстерналије (спољни ефекти) (33-36) 
10. Појам и карактеристике јавних расхода (38-40) 
11. Начела јавних расхода (40-41) 
12. Теоријске поделе јавних расхода (41-44) 
13. Структура јавних расхода (44-49) 
14. Узроци пораста јавних расхода (51-54) 
15. Покриће јавних расхода (55-56) 
16. Ефекти јавних расхода (56-58) 
17. Ефикасност јавних расхода (59-61) 
18. Појам и карактеристике јавних прихода (63-64) 
19. Врсте јавних прихода (64-68) 
20. Појам и обележја фискалних прихода (дажбина) (68-70) 
21. Економски извори фискалних прихода (дажбина) (кратак преглед) (70-73) 
22. Имовина као извор дажбина (70-71) 
23. Доходак као извор дажбина (71-73) 
24. Потрошња као извор дажбина (73) 
25. Појам и карактеристике пореза (76-79) 
26. Кратак осврт на развој пореза (80-84) 
27. Теорије оправдања пореза (84-86) 
28. Циљеви опорезивања (86-88) 
29. Класификације пореза (кратак преглед) (88-95) 
30. Непосредни и посредни порези (88-91) 
31. Остале поделе пореза (91-95) 
32. Елементи пореза (кратак преглед) (97-111) 

                                                 
* Испитна питања важе од јануарског испитног рока школске 2018/19. године. Бројеви у загради 
означавају стране уџбеника на којима је обрађено испитно питање. 
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33. Порески предмет (97-99) 
34. Порески обвезник (99-101) 
35. Пореска основица (101-104) 
36. Појам и врсте пореских стопа (104-107) 
37. Опредељење за одређене врсте пореских стопа (108-109) 
38. Порески подстицаји (109-111) 
39. Пореска начела (кратак преглед) (113-127) 
40. Финансијска пореска начела (114-115) 
41. Економска пореска начела (115-121) 
42. Социјално-политичка пореска начела (121-123) 
43. Пореско-техничка начела (123-127) 
44. Појам и врсте порескоправног односа (129-131) 
45. Порескоправни однос и други правни односи (132-134) 
46. Субјекти порескоправног односа (кратак преглед) (134-142) 
47. Организација и надлежност савремених пореских администрација (135-139) 
48. Порески дужници (139-142) 
49. Правни положај пореских обвезника (кратак преглед) (142-151) 
50. Права пореских обвезника (142-148) 
51. Обавезе пореских обвезника (148-151) 
52. Реформисање традиционалних пореских односа (152-154) 
53. Улога пореских саветника у процесу опорезивања (154-156) 
54. Сигнална дејства пореза (159-161) 
55. Појам и врсте пореске евазије (161-165) 
56. Теоријски модели објашњења пореске евазије (166-169) 
57. Последице пореске евазије (169-170) 
58. Антиевазивна пореска политика (кратак преглед) (170-179) 
59. Превентивне активности и мере спречавања пореске евазије (171-174) 
60. Репресивне активности и мере спречавања пореске евазије (174-176) 
61. Сузбијање нелегитимне законите пореске евазије (176-179) 
62. Механизми међународне пореске евазије (179-183) 
63. Спречавање избегавања плаћања пореза у међународном контексту        

(183-188) 
64. Преваљивање пореза (188-191) 
65. Микроекономски ефекти опорезивања (191-194) 
66. Макроекономски ефекти опорезивања (195-198) 
67. Појам и структура пореског система (201-204) 
68. Порез на доходак физичких лица (кратак преглед) (204-211) 
69. Основни модели пореза на доходак физичких лица (205-209) 
70. Алтернативни модели пореза на доходак физичких лица (209-211) 
71. Порез на добит корпорација (211-214) 
72. Опорезивање мултинационалних компанија у контексту BEPS-а (214-216) 
73. Порез на промет (кратак преглед по облицима) (216-227) 
74. Бруто свефазни (вишефазни) порез на промет (218-219) 
75. Порез на додату вредност (219-225) 
76. Једнофазни порез на промет (225-227) 
77. Акцизе (227-229) 
78. Порези на имовину (кратак преглед по облицима) (229-236) 
79. Порези на имовину у статици (230-233) 
80. Порези на имовину у динамици (233-236) 
81. Основни правци промена у савременим пореским системима (238-241) 
82. Пореска хармонизација у државама чланицама Европске уније (241-245) 
83. Еколошки порези (245-248) 
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84. Царине (250-252) 
85. Таксе (252-254) 
86. Доприноси за обавезно социјално осигурање (кратак преглед) (254-260) 
87. Теоријски појам доприноса (254-256) 
88. Системи финансирања социјалног осигурања (256-260) 
89. Накнаде (260-261) 
90. Појам двоструког опорезивања (262-263) 
91. Узроци двоструког опорезивања (264-265) 
92. Методе за спречавање двоструког опорезивања (266-268) 
93. Мере за спречавање двоструког опорезивања (268-270) 
94. Решавање спорова у вези са применом међународних пореских уговора 

(271-273) 
95. Појам и карактеристике јавног зајма (275-279) 
96. Сличност и разлике између јавног зајма и пореза (279-280) 
97. Јавни зајам у класичној и савременој финансијској теорији (280-283) 
98. Класификације јавног зајма (283-287) 
99. Емисија јавног зајма (288-290) 
100. Отплата јавног зајма (290-292) 
101. Консолидација и конверзија јавног зајма (292-294) 
102. Криза државног дуга (295-297) 
103. Појам и карактеристике буџета (299-301) 
104. Класично и савремено схватање буџета (301-303) 
105. Буџетско право (303-304) 
106. Правна природа буџета (304-305) 
107. Функције буџета (306-309) 
108. Врсте буџета (309-311) 
109. Традиционална буџетска начела (кратак преглед) (313-331) 
110. Статичка буџетска начела (313-316) 
111. Динамичка буџетска начела (кратак преглед) (316-331) 
112. Начело реалности буџета (316-318) 
113. Начело равнотеже буџета (318-328) 
114. Начела јавности, претходног одобрења и једногодишњости буџета       

(328-331) 
115. Савремена буџетска начела (331-333) 
116. Припрема и израда буџета (336-340) 
117. Усвајање (доношење) буџета (340-345) 
118. Извршење буџета (345-353) 
119. Завршни рачун буџета (353-354) 
120. Буџетска контрола (кратак преглед по облицима) (354-361) 
121. Управна, институционална (рачунско-судска) и скупштинска контрола 

буџета (356-361) 
122. Од традиционалног ка савременом буџетирању (363-365) 
123. Нови приступ управљању јавним расходима (366-369) 
124. Увођење фискалних правила у процес буџетирања (369-374) 
125. Установљење фискалних савета у савременим буџетским системима    

(374-377) 
126. Проширење временског хоризонта буџетског планирања (377-379) 
127. Фискална транспарентност и савремене буџетске реформе (379-381) 
128. Савремени модели јавног буџетирања (кратак преглед) (381-386) 
129. Програмско буџетирање (382-384) 
130. Буџетирање према учинку (384-386) 
131. Буџет Европске уније (кратак преглед) (386-391) 
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132. Поступак доношења буџета Европске уније (387-388) 
133. Структура прихода и расхода буџета Европске уније (389-391) 
134. Појам финансијског изравнања (394-395) 
135. Фискални суверенитет (395-397) 
136. Расподела јавних функција (расхода) (397-399) 
137. Модели расподеле јавних прихода (399-403) 
138. Фискална децентрализација (403-404) 
139. Локалне јавне финансије (404-408) 


