Спецификација предмета за књигу предмета

Студијски програм
Међународна пословна економија
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета
Јавне финансије
Наставник (за предавања)
Весна Р. Милетић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Александар Топић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
9
Услов
Овладавање проблематиком јавних финансија, како би студенти били оспособљени да
Циљ
управљају пословањем које се тиче сфере јавних финансија и тиме допринели ефикасном
предмета
Оспособљавање студената за развој и примену научних и стручних достигнућа из области јавних
Исход
финансија буџетским приходима, расходима и другим фискалитетима.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава

Градиво предмета Јавне финасије обухвата упознавање са финансијама уопште и пореским
системом земље. Разматраће се различити фискални облици и упознавати са техником
прикупљања и величином њиховог значаја за државу. Због њихове бројности, комплексности,
али и највећег значаја који имају за државну касу велики део је посвећен порезима. Изучавају се
царине, таксе, доприноси, акцизе, као и јавни кредит (зајам). Посматрана је И расходна страна
буџета државе са свим облицима, подоблицима и наменама трошења прикупљених средстава.
На крају се пажња посвећује буџету јавно-правних тела (од централног до локалног нивоа) као и
начину његовог доношења (од покретања иницијативе за његово доношење до усвајања и
проглашења правноснажним).

Практична
настава (вежбе,
На вежбама се расправља о појединим питањима која доприносе да студенти боље савладају
ДОН, студијски
материју.
истраживачки
рад)
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5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
3
2
Методе
Предавања и интерактивна настава, контролни тестови
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
60
семинари

Остали часови

поена
30

