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Студијски програм:  

Пословна економија и предузетништво (180 ЕСПБ); Финансије банкарство и осигурање (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета: ФИСКАЛНА ЕКОНОМИЈА 

Наставник: Каравелић Б. Зоран  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:7 

Услов: Уписан VI семестар, одслушана настава из предмета и пoложене предиспитне обавезе  

Циљ предмета: Овладавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама у области 

фискалне економије, односно јавним финансијама.  

Исход предмета:  
Након положеног испита студент зна кључне појмове као што су јавни приходи, јавни расходи, порези, 

буџет, јавни дуг и слично,  овладао је процедурама за доношење, извршење и контролу извршења 
буџетаи може да демонстрира оспособљеност на примерима који се тичу јавног дуга, методама 

задуживања и враћања као и разумевања критеријума за утврђивање презадужености, односно улогом и 

односом пореских обвезника и других пословних субјеката према јавно-правним органима са аспекта 

спознаје и контроле новчаних токова.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Предмет и задатак  фискалне економије односно јавних финансија. Фискално оптерећење. Јавни 

расходи. Јавни приходи. Порези и порески систем у Србији. Остали фискалитети (акцизе, царине таксе, 

накнаде итд.). Јавни дуг.  Буџет и буџетски систем у Србији.  Фискална политика и фискални систем. 

 

Практична настава: 

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима.  Израчунавање фискалног 
оптерећења економских ентитета све до пореског обвезника.Израда буџета општина. Анализа буџета 

Републике Србије.  Прорачун утицаја поједниих пореских стопа на цену производа. Припрема 

колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература:  

[1]. Беслаћ М., (2014), Фискална економија, Висока школа за пословну економију и предузетништво, 

Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе:  
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана  видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим 
студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се 

даље разрађују  поједине теме са предавања и аналазирају карактеристични примери;  (2) као  показне, за 

представљање  практичних примера; и (3) као, рачунске за израчунавање појединих економских 

ентитета;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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