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Циљпредмета
Циљ предмета је 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 њихов значај како за правна тако и физичка лица.
Исходпредмета
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.
Садржајпредмета
Фискални системи и институције. Фискално оптерећење, појам садржај и значај. Јавни расходи. Јавни приходи.
Порези, појам и дефиниције пореза, елементи пореза. Врсте пореза.Таксе. Доприноси. Самодоприноси. Буџет,
појам и дефиниције, функције и начела буџета. Буџетски систем Србије.Фискално изравнање. Фискални
федерализам и фискална децентрализација. Интерактивност монетарне и фискалне политике.
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