Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА, БАНКАРСТВО ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ,
ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Весна М. Петаковић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Oснoвни циљ изучaвaњa jaвних финaнсиja je дa сe студeнти упoзнajу сa знaчajeм и улoгoм држaвe у сaврeмeним
приврeдaмa, прeднoстимa и слaбoстимa држaвнe интeрвeнциje у oднoсу нa тржишнa рeшeњa, као и да студенте упозна
са основним теоретским и практичним питањима из области јавних финансија која су неопходна за обављање
послова у приватном и државном сектору; да им омогући разумевање пореског аспекта трансакција као нужне
компоненте за процес одлучивања у пословном окружењу; да им помогне да уоче и разумеју јавне расходе који утичу
на живот појединаца и привредна кретања и њихово значај како за правна тако и физичка лица.
Исход предмета
Након савладавања основних концепата и стицања знања у оквиру овог предмета, студент ће бити оспособљен да
разуме јавне расходе, јавне приходе, буџет и финансијско изравнање у савременој мешовитој тржишној привреди.
Последично, студент ће моћи да уочи порески аспект трансакција, њихов значај и примену у пракси. Имајући у виду
расходну страну буџета и њен утицај на окружење, студент ће бити способан да разуме утицај јавних расхода на
процес одлучивања правних и физичких лица. Узимајући у обзир релевантну регулативу, предмет обрађује јавне
финансије Србије и Европске уније чиме студента оспособљава да припрема одлуке које се односе на пословање у
земљи и Европској унији.
Садржај предмета
- Макроекономске варијабле и проблематика јавних финансија
- Основе јавних финансија
- Јавни расходи
- Јавни приходи
- Порези
- Остали дажбински приходи
- Парафискални и недажбински приходи
- Јавни зајмови
- Фискални федерализам
- Буџет
- Фондови и буџетски систем Србије
- Фискална политика као део Макроекономске политике
- Процес хармонизације пореза унутар Европске уније
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
2
/
/
Методе извођења наставе
Ex catedra; интерактивни метод; анализа случајева из праксе.
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.

