
 
 
 

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 
План рада на предмету 

 
 
Модул:  Предмет је обавезан на следећим модулима – Рачуноводство, ревизија и финансијско 

управљање, Финансије, банкарство и осигурање, Економија и финансије, Економска 
анализа и политика, Међународна економија и спољна трговина (Међународне 
финансије). 

                Предмет је изборни на свим осталим модулима основних академских студија. 
Година: III или IV (у зависности од модула) 
Семестар: Јесењи 

Фонд часова: 60 часова предавања + 30 часова вежби 
ЕСПБ: 7 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
 
Јавни сектор има значајну улогу у свим савременим привредама и друштвима. Утицај државе 
на привреду остварује се преко различитих механизама. У већини развијених земаља и земаља 
у развоју  јавни сектор кроз порезе и јавну потрошњу прерасподељује око 40% БДП, а у неким 
земљама и више од тога. У модерним привредама држава је највећи послодавац који запошљава 
значај проценат радне снаге. Држава део својих активности финансира задуживањем услед чега 
се појављује као појединачно најзначајнији учесник на финансијском тржишту. Држава кључно 
утиче на привреду и преко улоге регулатора - она доноси прописе којима се дефинишу 
правила понашања учесника на тржишту и обезбеђује примену тих прописа. Неретко држава, 
кроз прописе намеће привреди и грађанима додатне трошкове, мимо оних које се реализују 
кроз порезе. Држава је такође одговорна, да одговарајућом комбинацијом економских 
политика, а нарочито монетарне и фискалне обезбеди макроекономску стабилност. 
Резимирајући претходно може се закључити да јавни сектор утиче на алокацију ресурса, 
прерасподелу дохотка и да својом активношћу обезбеђује макроекономску стабилност.  

Предмет изучавања јавних финансија или економије јавног сектора или јавне економије су 
бројне и разноврсне активности државе у економији. Јавне финансије у ужем смислу изучавају 
утицај пореза и јавне потрошње на грађане и привреду. У оквиру јавних финансија изучавају се 
и следеће теме: да ли држава треба да се организује неке активности у својству произвођача или 
је ефикасније да те активности, уз одговарајућу регулативу препусти приватном сектора, који 
ниво активности државе је оптималан, како задуживање државе утиче на грађане и привреду, 
да ли је ефикасније да се нека активност организује на централном или локалном нивоу државе 
и др.? У изучавању наведених тема користе се одређени методи економске анализе на основу 
којих се дефинишу критеријуми за оцену резултата економске активности државе, а применом 
тих метода процењују се и очекивани ефекти мера економске политике.  

Сходно томе, основни циљeви изучавања јавних финансија су: 

 разумевање значаја и улоге државе у савременим привредама и друштвима, предности и 
слабости државне интервенције у односу на тржишна решења,  

 разумевање алтернативних механизама државне интервенције, као и основних функција 
и перформанси јавног сектора Србије; 



 разумевање економских ефеката опорезивања, из перспективе ефикасности и 
правичности, као и карактеристика пореске политике Србије; 

 оспособљавање студената за економску анализу различитих модалитета финансирања 
јавног сектора; 

 развој критичког начина размишљања у погледу економских функција државе и начина 
њиховог финансирања. 
 

II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
Након савладавања предмета Јавне финансије, студенти ће моћи да: 

• Разумеју основна идеолошка гледишта на државу и објасне аргументе за државну 
интервенцију, тј. да; 

o Опишу основна идеолошка гледишта на државу и дискутују их из перспективе 
савремених држава; 

o Дефинишу јавна добра, разликују основне врсте јавних добара 
o Наведу услове за ефикасно обезбеђење јавних и приватних добара; 
o Критички анализирају аргументе за и против приватизације пружања јавних добара; 
o Дефинишу екстерне ефекте; 
o Објасне приватна решења екстерних ефеката; 
o Објасне и упореде ефикасност различитих решења екстерних ефеката које може пружити 

јавни сектор.  

• Наведу и објасне методе позитивне анализе које се користе у економској анализи 
питања из домена јавних финансија, тј. да: 

o Разликују узрочност и корелацију; 
o Разумеју карактеристике и начин функционисања експерименталних студија; 
o Опишу начин функционисања опсервационих студија; 
o Наведу врсте и објасне суштинске карактеристике квазиексперименталних студија; 

• Објасне и критички анализирају начине колективног одлучивања по питањима из 
домена јавних финансија, тј. да: 

o Наведу основне карактеристике, предности и недостатке непосредне и представничке 
демократије; 

o Објасне начин функционисања, као и предности и недостатке правила о једногласном 
одлучивању, већинског система гласања, као и размене гласова; 

o Објасне суштину Ероуове теореме немогућности; 
o Критички анализирају утицај различитих друштвених група на колективно одлучивање. 

• Разумеју специфичности и начин примене метода анализе трошкова и користи код 
пројеката финансираних од стране јавног сектора, тј. да: 

o Објасне концепт садашње вредности; 
o Наведу и опишу начин обрачуна основних индикатора исплативости пројекта; 
o Анализирају специфичности питања избора дисконтне стопе код јавних пројеката; 
o Опишу и критички разматрају специфичности вредновања користи и трошкова код 

јавних пројеката; 
o Наведу и објасне игре које играју аналитичари приликом процене трошкова и користи; 
o Дискутују релевантност питања расподеле и неизвесности код оцене јавних пројеката. 

• Образложе аргументе и економске ефекте државне интервенције у образовању, тј. 
да: 

o Наведу и објасне аргументе за државну интервенцију у образовању; 
o Анализирају дистрибутивне ефекте државне интервенције у образовању; 
o Анализирају економске ефекте државне интервенције у образовању – на укупну 

количину образовања, резултате и квалитет образовања и зараде; 



o Опишу нове правце реформе система образовања у свету; 
o Објасне начин функционисања система јавног образовања у Србији; 
o Критички анализирају ефикасност система образовања у Србији из перспективе 

трошкова и резултата. 

• Образложе аргументе и ефекте државне интервенције у здравству, тј. да: 
o Објасне специфичности тржишта здравственог осигурања; 
o Наведу и објасне основне аргументе за државну интервенцију у здравству; 
o Објасне начин функционисања и финансирања јавног здравственог система Србије; 
o Критички анализирају ефикасност јавног здравственог система у Србији из перспективе 

трошкова и резултата. 

• Објасне аргументе за државну интервенцију у домену пензијског осигурања, 
модалитете његовог финансирања и економске ефекте, тј. да; 

o Наведу основне аргументе за државну интервенцију у домену пензијског осигурања; 
o Разликују основне моделе финансирања пензијског осигурања; 
o Објасне ефекте пензијског осигурања на економско понашање; 
o Опишу основне карактеристике реформе система јавног пензијског осигурања у Србији у 

претходним деценијама; 
o Критички анализирају изазове по одрживост јавног пензијског осигурања у Србији. 

• Образложе аргументе за државну интервенцију у погледу прерасподеле дохотка и 
економске ефекте те прерасподеле, тј. да: 

o Наведу и објасне теоријске аргументе за прерасподелу дохотка од стране државе; 
o Анализирају дистрибутивне ефекте јавних расхода; 
o Опишу и разлику основне врсте програма социјалне заштите у Србији и њихове 

економске ефекте. 

• Анализирају порезе из перспективе прерасподеле дохотка, правичности и 
ефикасности, тј. да; 

o Дефинишу концепте и објасне начине мерења расподеле пореског терета и 
прогресивности опорезивања; 

o Анализирају питања економске расподеле пореског терета из перспективе модела 
парцијалне и модела опште равнотеже; 

o Дефинишу вишак пореског терета и објасне начине његовог мерења, као и да 
анализирају практичан значај ефикасног опорезивања; 

o Објасне економске ефекте диференцијалног опорезивања инпута; 
o Опишу основне теоријске моделе оптималног опорезивања добара, дохотка, као и 

оптималних корисничких накнада; 
o Објасне проблем временске неконзистентности; 
o Разумеју друге критеријуме за креирање пореских система, као што су хоризонтална 

правичност, трошкови примене пореског система и факторе одлуке о утаји пореза. 

• Анализирају могуће модалитете утицаја пореза на економско понашање људи, тј. да: 
o Опишу могуће исходе у погледу утицаја пореза на доходак на понуду рада, користећи 

теоријске и емпиријске аргументе; 
o Наведу и објасне могуће утицаје пореза на доходак на штедњу, одлуке о становању и 

структуру портфолија, користећи теоријске и емпиријске аргументе; 

• Разумеју начин функционисања пореза на доходак грађана, и то да: 
o Дефинишу доходак и идентификују основна отворена питања у вези са опорезивањем 

дохотка; 
o Објасне начин функционисања пореза на доходак грађана у Србији и израчунају пореску 

обавезу на конкретном примеру; 
o Разликују и критички упореде основне моделе пореза на доходак грађана у Европи. 



• Разумеју аргументе за опорезивање добити предузеће, економске ефекте овог пореза 
и начин његовог функционисања у Србији, тј. да: 

o Наведу аргументе за опорезивање добити предузећа; 
o Објасне питање расподеле терета и вишак терета од пореза на добит предузећа; 
o Анализирају ефекте пореза на добит на физичке инвестиције, структуру имовине и 

пословне финансије; 
o Опишу начин функционисања пореза на добит предузећа у Србији и обрачунају пореску 

обавезу на нивоу предузећа. 

• Објасне врсте, економске ефекте и начин функционисања пореза на потрошњу, тј. 
да: 

o Наведу и објасне врсте пореза на потрошњу; 
o Упореде порез на потрошњу са другим пореским облицима из перспективе економских 

ефеката; 
o Објасне начин функционисања ПДВ и акциза у Србији и израчунају износ ПДВ на нивоу 

предузећа. 

• Опишу начин финансирања дефицита и економске последице дефицита, тј. да: 
o Опишу могуће начине финансирања дефицита; 
o Објасне везу између фискалног дефицита и јавног дуга; 
o Анализирају питање расподеле терета јавног дуга, користећи релевантне теоријске 

оквире; 
o Критички анализирају предности и недостатке опорезивања наспрам задуживању 

државе; 
o Опишу динамику јавног дуга Србије у претходним деценијама и објасне факторе од којих 

та динамика зависи. 

• Објасне начин функционисања јавних финансија у федералном систему власти, тј. 
да: 

o Наведу и објасне Тибуов модел; 
o Наведу и анализирају предности, недостатке и импликације децентрализованог система; 
o Објасне економске ефекте пореза на имовину, као и карактеристике овог пореског облика 

у Србији; 

o Опишу систем финансирања локалних самоуправа у Србији.  

 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Уводне информације о предмету.  
Увод у јавне финансије  

Разматрање основних појмова. 

2.  Методи позитивне анализе Увод у јавне финансије. 

3.  Јавна добра. 
Екстерни ефекти.  

Методи позитивне анализе. 
Јавна добра. 

4.  Политичка економија. 
Анализа резултата и користи. 

Екстерни ефекти. 

5.  Образовање.  
Државно образовање у Србији: систем, 
трошкови и резултати, 

Политичка економија. 

6.  Тржиште здравствене заштите. 
Здравствени систем Србије. 

Анализа трошкова и користи. 
 



7. Пензијско осигурање. 
Пензијски систем Србије.   

Колоквијум. 

8.  Прерасподела дохотка. 
Систем социјалне заштите у Србији.  

Државна интервенција у образовању и 
здравству. 

9. Опорезивање и прерасподела дохотка. 
Опорезивање и ефикасности.  

Државна интервенција у пензијском 
осигурању. 

10. Ефикасно и правично опорезивање. 
 

Прерасподела дохотка. 
Опорезивање и расподела дохотка. 

11. Опорезивање грађана и њихово 
понашање.  
Порез на доходак грађана – 
концептуална питања. Основе система 
опорезивања дохотка у Србији. 

Опорезивање – ефикасност и правичност. 

11. Порез на добит предузећа – 
концептуална питања. Основе система 
опорезивања добити у Србији. 

Порез на доходак грађана у Србији. 

12. Порези на потрошњу – концептуална 
питања. Основе система опорезивања 
потрошње у Србији. 

Порез на добит предузећа у Србији. 

13.  Финансирање дефицита и јавни дуг.  
Фискални дефицит и јавни дуг у Србији. 

ПДВ и акцизе у Србији. 

14.  Фискална децентрализација (Јавне 
финансије у федералном систему 
власти).  
Фискална децентрализација у Србији. 

Порези на имовину у Србији. 

15.  Завршне активности у вези са 
савладавањем градива и припрема за 
испит. 

Резиме градива и припрема за испит. 

 
 
 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
На предавањима се настава реализује кроз ex-cathedra излагање наставника, уз активно учешће 
студената у форми дискусије и одговарања на питања која проистичу из представљеног 
градива. 

На часовима вежби, настава се реализује применом следећих метода: а) израда задатака и 
обрада питања повезаних са одговарајућом лекцијом, б) презентације од стране студената, на 
тему која представља практичну примену претходно савладаног градива, в) интерактивна 
дискусија на примењене теме. 

 
 
 
 
 
 
 
 



V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 

 

ПРАВИЛА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПРВИ ПУТ УПИСАЛИ ПРЕДМЕТ 

По основу предиспитних и испитних активности студент може остварити највише 100 поена, од 
чега се до 50 поена остварује кроз предиспитне активности, а 50 поена кроз завршни испит. Да 
би положио испит потребно је да студент на завршном испиту оствари најмање 26 од 50 поена, 
а у збиру (на предиспитним активностима и завршном испиту) најмање 51 (од 100 поена). 
Коначна оцена се изводи према следећој скали:  
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 
 
Предиспитне активности студената:  

Предиспитне активности се састоје од: колоквијума, студентских презентација, израде домаћих 
задатакa, учешћа у дискусијама на часовима предавања и вежби. Колоквијум носи до 35 поена, 
док се по основу осталих предиспитних активности може остварити максимално 15 поена и то 
по основу: студентских презентација (до 5 поена), израде домаћих задатака, квизова и дискусије 
на вежбама (до 7 поена) и учешћа у дискусијама на часовима предавања (до 8 поена). 

Студенти који су на колоквијуму у току семестра остварили најмање 20 од 35 поена, а на свим 
предиспитним активностима најмање 36 од укупно 50 поена (потребно је да буде задовољен и 
један и други услов), остварују право да на завршном испиту, у јануарском и фебруарском 
року, буду ослобођени дела теста који се односи на градиво обухваћено првим колоквијумом. У 
наредним испитним роковима (након фебруарског рока) студенти на завршном испиту полажу 
целокупно испитно градиво. 

У току школске године се организује један поправни колоквијум, пре августовског испитног 
рока. Поправни колоквијум обухвата целокупно градиво и на њему се може максимално 
остварити 35 поена. Студенти не могу остварити право на ослобађање дела градива на 
завршном испиту по основу положеног поправног колоквијума, већ само по основу 
предиспитних поена остварених у току наставног семестра. 

 
Завршни испит: 

Завршни испит се полаже писмено и састоји се из два дела – краћа питања (допуњавање, краћи 
задатак, питања  на заокруживање и сл.) и дужа питања (да се одређено питање укратко објасни 
у пар реченица, графички представи и анализира или израчуна и интерпретира). Завршни 
испит носи 50 поена.  

Студенти који су на колоквијуму остварили најмање 20 поена, а на свим предиспитним 
активностима у збиру најмање 36 поена, на завршном испиту у јануарском и фебруарском року 
не полажу део испита који се односи на питања повезана са градивом обухваћеним 
колоквијумом, а остатак завршног испита који полажу се пондерише тако да носи 50 поена. 
Студенти који нису остварили претходно неведене услове у погледу броја поена на 
колоквијуму и укупног броја поена на предиспитним активностима полажу цео завршни испит 
који носи 50 поена. И једној и другој групи студената се на резултат остварен на завршном 
испиту додаје укупан број остварених предиспитних поена, без обзира на то о коликом броју 
поена је реч. 

Испит траје 90 минута.   

Пример испитног теста из претходних испитних рокова, на основу којег је могуће стећи увид у 
тип питања која се јављају на испиту, видети у Прилогу 1. 



 
У наставку су дати хипотетички примери начина вредновања и оцењивања. 
 
Пример 1: Студент је на колоквијуму остварио 24 поена, а кроз остале предиспитне активности 20 поена, што 
значи да је кроз предиспитне активности остварио укупно 44 поена. Овај студент на завршном испиту, у 
јануарском и фебруарском року, полаже само део који се односи на градиво које није обухваћено колоквијумом. Део 
завршног испита који студент полаже обухвата питања која у збиру носе 36 поена (преосталих 14 поена на 
завршном тесту се односи на питања обухваћена колоквијумом која студент у јануарском и фебруарском року не 
полаже). Студент је на том завршном тесту остварио 27 од 36 поена, што је кад се пондерише, еквивалентно са 
37,5 од 50 поена. То значи да је овај студент у збиру остварио 81,5 поена (44+37,5) и добио оцену 9.  

Пример 2: Студент је на колоквијуму остварио 17 поена, а кроз остале предиспитне активности 20 поена, што 
значи да је кроз предиспитне активности остварио 37 поена. Овај студент на завршном испиту полаже цео тест 
и на њему је остварио 39 (од максималних 50 поена). Тај студент је укупно по основу предиспитних активности и 
завршног испита остварио 76 (37+39) поена и добио оцену 8.  

 

ПРАВИЛА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОНОВО УПИСАЛИ ПРЕДМЕТ 

За студенте који су у поново уписали предмет, завршни испит носи 100 поена, а коначна оцена 
се изводи према следећој скали:  
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 

Студенти који су поново уписали предмет имају и могућност да се определе за опцију 
вредновања по правилима као за текуће студенте (завршни испит 50 поена и предиспитне 
активности 50 поена). Студенти који се определе за ову опцију учествују у изради колоквијума и 
другим предиспитним активностима на исти начин као и студенти који су предмет уписали 
први пут. Студенти који су поново уписали предмет, а желе да се определе за опцију 
вредновања и оцењивања као за текуће студенте, пријављују се уписом броја индекса у 
формату година уписа/број индекса (нпр. 2020/1899) најкасније до 31. октобра, на следећем линку:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11vXfdoi6Cq_KkgHBRW-
8iGjOJZFJ6dF_4oUAnlruZYs/edit?usp=sharing 

Студенти који се пријаве за ту опцију, у том режиму оцењивања остају до краја школске године.  
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Прилог 1. Пример испитних питања 
 
I. Краћа питања (10 питања овог типа) 
 

1. Ко сноси терет пореза на имовину, ако се овај порез посматра као корисничка накнада?  

а) Власници имовине 

б) Купци/закупци 

ц) Нико, јер није реч о класичном порезу 

д) ______________________________________ 

 

2. Када је крива граничних друштвених користи еластична, а крива граничних трошкова смањења 

загађења неизвесна, систем накнада за загађење доводи до (недовољног/одговарајућег/превеликог) 

______________________ смањења загађења. У истој ситуацији систем „ограничи и тргуј“ доводи до 

(недовољног/одговарајућег/превеликог) ______________________ смањења загађења. У овом случају мање 

одступање од ефикасног нивоа смањења загађења обезбеђује (накнада за загађење/систем „ограничи и 

тргуј“) _________________________________. 

 

3. Према Грубер-Саезовом моделу оптималног опорезивања, доходак би: 

а) требало опорезовати по јединственој граничној стопи, уз доделу социјалне помоћи при нултом 

дохотку 

б) требало опорезовати по прогресивним стопама, док се дохоци након опорезивања не изједначе 

ц) требало изузети од опорезивања 

д) требало поделити на доходак од рада и доходак од капитала, и доходак од рада опорезовати по 

прогресивним стопама, а доходак од капитала по пропорционалној (јединственој) стопи 

 

4. Дефинишите индиректан јавни дуг. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Ако Јованина гранична стопа супституције у потрошњи услуга противградне заштите у односу 

на јавну расвету износи 4, а Миленина износи 3, колико би требало да износи гранична стопа 

трансформације у производњи услуга противградне заштите у односу на јавну расвету, да би на 

тржишту постојала Парето-ефикасност? _____________________________ 

 
6. Наведите аргумент којим би се могла оправдати државна интервенција у високом образовању 

(нпр. у форми стипендирања студената). 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Од чега зависи висина додатне провизије, код здравственог осигурања? 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

8.        Ако порески подстицаји смање цену капитала, како се то одражава на ниво инвестиција у моделу 

акцелератора?  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 



9.          Пре увођења акциза малопродајна цена бензина износи 80 динара по литру. Држава уводи акцизу 

на бензин од 50 динара по литру. Колико ће износити малопродајна цена литре бензина након увођења 

акцизе, ако је тражња за бензином савршено еластична, а на тржишту постоји велики број произвођача 

(продаваца) нафтних деривата? _____________________________   

 

10.      Фискални дефицит износи 200 милијарди динара. Капитални расходи износе 110 милијарди 

динара, расходи на камате износе 95 милијарди динара, расходи на пензије 410 милијарди динара, 

расходи на запослене 370 милијарди динара, приходи од камата износе 2 милијарде динара, а приходи 

од продаје државне имовине 30 милијарди динара. Колико износи примарни фискални дефицит? 

_________________________. 

 

II. Дужа питања (8 питања овог типа) 

11. Објасните општи и акцизни ефекат пореза на имовину.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

12. Графички представите и текстуално објасните Линдалов модел. Наведите недостатке овог 

модела. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



13. Наведите и укратко објасните основне елементе реформи пензијског система Србије 

спроведених од 2001. до 2014. године које су усмерене на унапређење његове одрживости. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
14. Држава разматра увођење пореза на струју по стопи 1 динар по КWh. Крива тражње за струјом 

има облик Q=100-P (Q је количина струје у KWh, а P је цена по KWh). Крива понуде је хоризонтална и 

износи 5. Претпоставља се да цео порески терет сносе купци. Графички представити и израчунати 

приход државе од пореза на струју и вишак терета пореза на струју. 

 

Приход од пореза на струју износи ________ динара, а вишак терета пореза на струју износи ___________ 

динара. 

Ако је тражња за шећером два пута мање еластична од тражње за струјом, а порез на струју износи 1 

динар, колико би, према реинтерпретираном Рамзијевом правило требало да износи порез на шећер? 

 

 

___________________________________________________________________________________ 


