Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.29
Студијски програм/студијски програми:Oпштеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Финансијско право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Милорад М. Бејатовић
Вежбе: Јелена А. Весовић
Статус предмета: Обавезан предмет на основним академским студијама,VIIсеместар
Број ЕСПБ:8
Услов:Положен испит из предмета Историја правни институција.
Циљ предмета:
Упознавање са местом и улогом инструмената и мера из области финансија потребних за успешно
функционисање савремене државе, могућностима, ограничењима и ефикаснпшћу примене пореза у
алокацијске, редистрибуцијске и стабилизационе сврхе, претпоставкама за спровођење неутралне односно
активне пореске политике. Стицање знања о методама и инструментима буџетске политике. Упознавање
са процесом и инструментима фискалне децентрализације и финансијског изравнавања и проблематиком
дефицитарног финансирања.
Исход предмета:
Студент би требало да покаже способност да на основу свог теоријског знања о основним категоријалним
питањима и проблемима (право јавног зајма, буџетски систем, порези) оцени њихов значај и домет; да
покаже познавање, на теоријском нивоу, метода и инструмената буџетске политике; да уме да објасни
могућности, ограничења и ефикасност примене пореза у алокацијске, редистрибуцијске и стабилизационе
сврхе.
Садржај предмета:
•
•

Појам јавних финансија и финансијске привреде
Јавни приходи и њихова подела (појам и природа, класификација, фискално оптерећење,
релативни порески притисак)
• Јавни расходи ( положај државе у оквиру кружног тока робе и новца, појам и значај јавних
расхода, начела и класификација, обим и ефекти јавних расхода)
• Појам пореза
• Циљеви, елементи, принципи опорезивања
• Парафискални и недажбински приходи
• Јавни зајам
• Макроекономске варијабле и проблематика јавних финансија,
• Oснове јавних финансија
• Jавни расходи, јавни приходи, порези, остали буџетски приходи, парафискални и недажбински
приходи,
• Jавни зајмови, Фискални федерализам,
• Појам и основне карактеристике буџета
• Састављање, доношење и извршење буџета
• Фондови и буџетски систем Србије
• Фискална политика као део макроекономске политике.
Практична настава: Посета Министарству финансија и Пореској управи
Литература:
а) oсновна: Ђорђевић, Д.:Јавне финансије и финансијско право, Нови Сад, Привредна академија, 2006;
б) додатна: Раичевић, Б.: Јавне финансије, Економски факултет, Центар за издавачку делатност, Београд,
2005; Вигвари, А., Раичевић, Б., Брњас, З., Основи теорије државног буџета и финансијски послови
самоуправа, Европски покрет у Србији, Прометеј, Београд, Нови Сад, 2003;
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
3x15=45
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Предавања, семинари, презентације, расправа о радовима студената,
појединачне и стручне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
25

