Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: ЕКОНОМИКА ЈАВНОГ СЕКТОРА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Славиша М. Вучуревић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ Економике јавног сектора је да покаже како држава са својим институцијама, механизмима и мерама
решава фундаменталне економске проблеме - шта, како иза кога треба "производити" (вршити економске, социјалне и
др. функције) - и како се о томе доносе одлуке. С једне стране, објашњава се како се ти проблеми решавају унутар
јавног сектора и како одлуке државе утичу на доношење одлука у приватном сектору.
Исход предмета
Након завршетка овог курса студент ће бити у стању да: демонстрира теоријско и методолошко знање из кључних
економије као и да економски начин размишљања аплицира на примењене теме из области јавног сектора; примени
математичке и графичке технике у решавању економских проблема; развије способност процењивања економских и
финансијских апсеката јавног сектора
Садржај предмета
Нова улога државе у "мешовитим" привредама. Основи теорије благостања.Основне економске функције државе.
Економска улога државе у транзицији. Државни програми јавне потрошње. Кључне области јавне потрошње. Основи
теорије и политике опорезивања. Јавни избор и политички интереси. Реформа јавних институција. Специфичне
функције државе у процесу
транзиције
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
1
/
/
Методе извођења наставе
Сваки тематски блок почиње наставник уводним напоменама, навођењем основних проблема и праваца њиховог
решавања. У другом делу се укључују студенти са унапред припремљеним (индивидуалним и/или групним
семинарским радовима и презентацијама) иза чега следе питања, предлози, коментари и дискусија уз активно учешће
свих студената. На крају, сумирају се основни налази и закључци у вези са обрађеном темом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

