
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Основне академске студије  
Назив предмета Јавне финансије и финансијско право 
Наставник (за предавања) Проф. др Милева Анђелковић, проф. др Марина 

Димитријевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) сарадник у настави Игор Младеновић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
обавезни  

Услов  / 
Циљ 
предмета 

Стицање способности студената да финансијску теорију проверавају у односу на 
сложено друштвено-економско окружење, у којем се одлуке у вези са јавним 
сектором доносе и спроводе, и схвате да већина наших одлука и избора у 
приватном и пословном животу има фискалне последице, упознавање 
студената са актуелним трендовима у сфери јавног финансирања (пореске и 
буџетске реформе); могућност сагледавања мера владе у домену фискалне 
политике и њихових ефеката; развијање способности анализе успешности 
финансијске делатности државе. 

Исход 
предмета 

Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике 
наставе/учења, очекује се да студент: 1) разуме принципе, механизме и ефекте 
финансијске делатности државе; 2) промени начин размишљања о текућим 
друштвено-економским проблемима везаним за јавно финансирање; 3) стекне 
способност за боље управљање јавним финансијама; 4) схвати разлоге и 
потребу за државном интервенцијом у привреди и друштву која изискује њено 
финансијско ангажовање; 5) створи позитиван став према извршавању 
пореских обавеза уз подизање нивоа пореске свести; 6) препозна у дневно-
политичкој стварности основно деловање институција јавних финансија; 7) 
разуме да сви ми имамо користи од владиних активности и трошења у       
сфери јавних финансија. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Увод у јавне финансије и финансијско право (Појам и предмет јавних финансија; 
Карактеристике финансијске привреде; Иституције јавних финансија; Појам и 
предмет финансијског права); Теорија јавних расхода (Јавна добра, врсте и 
обележја; Појам и врсте екстерналија; Појам, обележја и врсте јавних расхода; 
Тенденција пораста јавних расхода; Ефекти, ефикасност и рационалност јавних 
расхода); Теорија јавних прихода (Појам, карактеристике и врсте јавних 
прихода; Појам и обележја фискалних прихода (дажбина); Економски извори 
дажбина; Појам и карактеристике пореза; Циљеви опорезивања; 
Класификације пореза; Битни елементи пореза; Појам и врсте принципа 
опорезивања; Порескоправни однос – појам и компоненте; Субјекти 
порескоправног односа; Пореска администрација – организација  и функције; 
Порески дужници; Права и обавезе пореских обвезника; Појам и врсте ефеката 
опорезивања; Појам и врсте избегавања плаћања пореза; Пореска кривична 



дела и њихово сузбијање; Међународно пореско планирање; Економски 
ефекти опорезивања; Структура савремених пореских система; Системи пореза 
на доходак физичких лица; Системи пореза на добит корпорација; Општи порез 
на промет – појам и врсте; Режим пореза на додату вредност; Акцизе; 
Опорезивање имовине; Савремене пореске реформе; Хармонизација пореза у 
ЕУ; Остали фискални приходи (царине, таксе, доприноси за обавезно социјално 
осигурање); Теорија јавног зајма (Појам и карактеристике јавног зајма; 
Класификације јавног зајма; Емисија и отплата јавног зајма); Теорија буџета 
(Буџет – појам и правна природа буџета; Буџет у финансијској теорији и 
политици; Функције и врсте буџета; Буџетска начела; Процедура израде и 
доношења буџета; Извршење буџета; Завршни рачун буџета и буџетска 
контрола; Савремене буџетске реформе; Финансирање ЕУ); Теорија фискалног 
федерализма (Финансијско изравнање; Фискални суверенитет и фискална 
децентрализација; Расподела јавних прихода и јавних расхода између 
различитих нивоа власти; Локалне јавне финансије) . 

Практична 
настава (вежбе, 
ДОН, студијски 
истраживачки 
рад) 

Детаљнија разрада институција јавних финансија и финансијског права; Анализа 
финансијскоправних прописа којима се уређује финансијска делатност државе; 
Разматрање и коментарисање конкретних случајева из пореске и буџетске 
праксе и осмишљавање примера који илуструју нека теоријска разматрања.  

Литература 
1 Милева Анђелковић, Јавне финансије и финансијско право, Центар за 

публикације, Правни факултет, Ниш, 2012. (обавезна литература) 
2 Дејан Поповић, Наука о порезима и пореско право, Институт Отворено 

друштво/Институт за уставну и законодавну политику Будимпешта и Савремена 
администрација Београд, Београд, 1997. (изборна литература) 

3 Joseph E. Stiglitz, Економија јавног сектора, превод, Економски факултет, 
Београд, 2004. (изборна литература) 

4 Гордана Илић-Попов, Пореско право ЕУ, Службени гласник, Београд, 2004. 
(изборна литература) 

5 Корисне интернет стране: www.mfin.sr.gov.rs; www.ijf.hr; www.oecd.org; 
www.imf.org; www.worlbank.org 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
5 часова 
недељно/ 
(5x15)=75 
часова током 
године 

 1 час 
недељно/ 
(1x15)=15 
часова током 
године 

      

Методе 
извођења 
наставе 

• Предавања  
• Вежбе 
• Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената) 
• Индивидуалне консултације 
• Истраживачки рад студената 

http://www.mfin.sr.gov./
http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.worlbank.org/


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 Предмет јавних финансија; Карактеристике финансијске привреде; Институције 

јавних финансија; Повезаност науке о јавним финансијама са другим научним 
дисциплинама; Појам и предмет финансијског права; Однос финансијског права 
са другим гранама права.  

2 Јавна добра (јавне потребе) – појам, врсте и обележја; Појам и врсте 
екстерналија и њихова интернализација; Појам, обележја и врсте јавних 
расхода; Начела јавних расхода.   

3 Тенденција пораста јавних расхода; Покриће јавних расхода; Ефекти јавних 
расхода; Ефикасност и рационалност јавних расхода; Појам, карактеристике и 
врсте јавних прихода.   

4 Појам, обележја и економски извори фискалних прихода (дажбина); Појам и 
карактеристике пореза; Циљеви опорезивања; Класификације пореза.  

5 Порески предмет; Порески обвезник; Пореска основица; Пореска стопа; 
Порески подстицаји.  

6 Финансијска пореска начела; Економска пореска начела; Социјално-политичка 
пореска начела; Пореско-техничка пореска начела.  

7 Појам, врсте и субјекти порескоправног односа; Организација и функције 
пореске администрације; Порески дужници; Правни положај пореских 
обвезника.  

8 Евазија пореза – појам и врсте; Антиевазивна пореска политика; Међународна 
евазија пореза; Економски ефекти опорезивања; Преваљивање пореза.   

9 Појам и структура пореског система; Порез на доходак физичких лица; Порез на 
добит корпорација.  

10 Порези на потрошњу; Порези на имовину; Трендови у савременим пореским 
системима; Порески системи земаља чланица ЕУ.  

11 Еколошки порези; Остали фискални приходи; Појам и узроци двоструког 
опорезивања; Методе и мере за спречавање двоструког опорезивања.  

12 Појам и карактеристике јавног зајма; Теорије о јавном зајму; Врсте јавних 
зајмова; Емисија и отплата јавног зајма.  

13 Буџет – појам, врсте и функције; Буџет у финансијској теорији и политици; 
Правна природа буџета; Буџетска начела; Израда, доношење и извршење 
буџета; Буџетска контрола.   

14 Трендови у савременим буџетским системима; Нови приступ управљању 
јавним расходима; Улога парламента и владе у буџетском процесу; 
Финансирање ЕУ.  

15 Финансијско изравнање, фискални федерализам и фискална децентрализација; 
Фискални суверенитет; Расподела јавних прихода и јавних расхода између 
различитих нивоа власти; Локалне јавне финансије.  

 


