
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Докторске академске студије 
Назив предмета Економија јавног сектора 
Наставник (за предавања) проф. др Љубица Николић; проф. др Александар Мојашевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Циљ предмета Економија јавног сектора јесте да омогући студентима да схвате 
улогу, домете и ограничења различитих облика државне интервенције у привреди, 
и то на два нивоа – на нивоу државне интервенције у привреди као целини и нивоу 
интервенције органа локалне самоуправе ради подстицања локалног економског 
развоја. Студенти треба да разумеју дихотоман однос између државне интервенције 
у привреди и одговора тржишних актера на различите недостатке тржишта. Такође, 
студенти ће бити упознати са теоријом и филозофијом слободног тржишта и 
економском теоријом политике (теоријом јавног избора).           

Исход 
предмета 

По успешном завршетку овог курса, студенти ће бити оспособљени да:  
1. препознају несавршеност државне интервенције у привреди и (не)ефикасност 
бирократског апарата;  
2. препознају улогу и значај слободног тржишта, предузетништва и економских 
слобода ради подстицања привредног раста;  
3. критички анализирају различите облике државне интервенције у привреди (пре 
свега, правни оквир привређивања), понашање политичара и државних 
службеника; 4. препознају ефикасну макроекономску политику и ефикасну политику 
локалног економског развоја;  
5. процене ефикасност различитих сегмената макроекономске политике (пре свега, 
фискалне и монетарне политике), као и ефикасност политике локалног економског 
развоја у Србији.             

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Јавни сектор у мешовитој привреди и јавни сектор у САД-у;  
Тржишна ефикасност;  
Несавршеност тржишта;  
Ефикасност и правичност; 
Јавна добра и приватна добра која обезбеђује јавни сектор;  
Јавни избор;  
Производња од стране јавног сектора и бирократија;  
Екстерни ефекти и животна средина;  
Политика јавних расхода и политика јавних прихода (одабране теме);  
Појам, теорије и историјат локалног економског развоја;  
Политички и правни оквир локалне самоуправе;  
Савремена држава, локална самоуправа и локални економски развој; 



Фактори, инструменти и технике за подстицање локалног економског развоја; 
Локални економски развој у Србији. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива
-чки рад) 

Упознавање студената са практичним аспектима примене макроекономске 
политике у Србији, пре свега фискалне и монетарне политике; критичка евалуација 
понашања политичара и државних службеника у Србији преко одабраних актуелних 
тема; сагледавање и критичка анализа понашања законодавца у Србији преко 
одабраних актуелних тема.    
Упознавање студената са практичним аспектима локалног економског развоја: 
стратешко планирање развоја, процена и анализа локалне економије, формулисање 
и реализација стратегије ЛЕР-а, надгледање, вредновање и преиспитивање 
стратегије ЛЕР-а.             

Литература 
1 Џозеф Е. Стиглиц, Економија јавног сектора, Економски факултет, Београд, 2004 

(обавезна литература). 
2 Б. Беговић, З. Вацић, Г. Матковић, Б. Мијатовић, Локални економски развој, ЦЛСД, 

Београд, 2006 (обавезна литература). 
3 Драган Луковић, Подстицање локалног економског развоја, Службени гласник, 

Београд, 2012 (обавезна литература). 
4 George J. Stigler, The Theory of Economic Regulation, The Bell Journal of Economics and 

Management Science, Vol. 2, No. 1, 1971, стр. 3-21. 
5 George J. Stigler, The Sizes of Legislatures, Journal of Legal Studies, Vol. 5, No.1,  1976, 

стр. 17-34. 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

5       

Методе 
извођења 
наставе 

Вербално излагање материје; Визуелни прикази (коришћење табела, образаца, 
графикона и сл.) на табли или помоћу видео-бима; Постављање и решавање 
хипотетичких примера и проблема; Дискусија (питања, одговори и полемика); 
Подстицање сваког студента појединачно да се активно укључује у процес 
савладавања материје и стицања знања; Иницирање студената да се путем 
семинарских радова укључују у процес научно-истраживачког рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 50 
колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-5  
семинари 0-8     
Списак тема по недељама 

1   Јавни сектор у мешовитој Џ. Стиглиц, Економија 



привреди и јавни сектор у САД. јавног сектора, 3-49. 
2   Тржишна ефикасност. 

 
Џ. Стиглиц, Економија 
јавног сектора, 55-72. 

3   Несавршеност тржишта и 
несавршеност државне 
интервенције. 

Џ. Стиглиц, Економија 
јавног сектора, 75-89. 

4   Ефикасност и правичност. 
 

Џ. Стиглиц, Економија 
јавног сектора, 93-116. 

5   Јавна добра и приватна добра која 
обезбеђује јавни сектор. 

Џ. Стиглиц, Економија 
јавног сектора, 127-149. 

6   Теорија јавног избора. 
 

Џ. Стиглиц, Економија 
јавног сектора, 157-183. 

7   Производња од стране јавног 
сектора и проблем бирократије. 

Џ. Стиглиц, Економија 
јавног сектора, 191-212. 

8   Екстерни ефекти и животна 
средина. 

Џ. Стиглиц, Економија 
јавног сектора, 217-243. 

9   Политика јавних расхода. 
 

Џ. Стиглиц, Економија 
јавног сектора, 251-273. 

10   Политика јавних прихода. 
 

Џ. Стиглиц, Економија 
јавног сектора, 459-487. 

11   Појам, теорије и историјат локалног 
економског развоја.  
Политички и правни оквир локалне 
самоуправе. 
 

Д. Луковић, 
Подстицање локалног 
економског развоја 11-
30. 
Б. Беговић, Локални 
економски развој, 9-38. 

12   Савремена држава, локална 
самоуправа и локални економски 
развој. 
 

Д. Луковић, 
Подстицање локалног 
економског развоја, 31-
51. 

13   Фактори, инструменти и технике за 
подстицање локалног економског 
развоја. 

Д. Луковић, 
Подстицање локалног 
економског развоја, 53-
97. 

14   Локални економски развој у Србији. 
 

Д. Луковић, 
Подстицање локалног 
економског развоја, 99-
154. 

15   Економска анализа одабраних 
законских текстова из области 
локалне самоуправе. 
 

Закон о локалној 
самоуправи, „Службени 
гласник РС“, бр. 
129/2007. 
Закон о финансирању 
локалне самоуправе, 
„Службени гласник РС“, 
бр. 62/2006, 47/2011 и 
93/2012. 



 
 


